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RESUMO 

 

 

Os Shopping Centers são um importante modelo de negócios na economia 
brasileira, gerando um grande fluxo financeiro de recursos, os quais transitam em 
um complexo emaranhado de relações jurídicas compostas por diversos atores e 
instrumentos contratuais. Em que pese a importância econômica que esses centros 
de compras adquiriram no mercado consumidor nacional, não se tem ainda uma 
visão doutrinária clara da sua estrutura jurídica nem, muito menos, dos impactos 
tributários daí advindos. Esse trabalho pretende contribuir para o esclarecimento 
dessas questões, sem ter, obviamente, a pretensão de esgotar o debate. O estudo 
proporá um novo enfoque na conceituação jurídica dos shopping centers, com 
especial atenção para a definição dos limites da tributação sobre eventuais receitas 
e rendas que possam existir nesse setor. O ponto central do debate será a 
qualificação jurídico-tributária dos chamados “encargos comuns ou condominiais” e 
das “contribuições ao fundo de promoção e propaganda”, elementos financeiros 
comuns e relevantes para esse modelo de negócios. Seriam esses valores 
receita/renda tributáveis? Na pessoa de quem? Para responder tais questões, 
primeiramente será feita uma análise do modelo de negócios e do debate doutrinário 
acerca da sua qualificação jurídica. Na sequência, será proposta uma nova 
perspectiva de análise, a partir das teorias das redes empresariais e das coligações 
contratuais. Essa base teórica nos dará condição para analisar os impactos 
tributários daí advindos e para fornecer a seguinte resposta àquelas indagações: 
cumpridos determinados requisitos os “encargos comuns” e as “contribuições ao 
fundo de promoção e propaganda” não podem ser imputados como renda ou receita 
do empreendedor, já que deverão ser encarados como despesas dos lojistas e do 
próprio empreendedor. Com base nas conclusões alcançadas, algumas 
recomendações práticas serão propostas ao setor para mitigar eventuais riscos 
tributários atinentes à discussão aqui posta. 
 

Palavras-chave: Shopping Center. Redes Empresariais. Contratos Coligados. 

Tributação. Renda. Fato Gerador. Despesas Comuns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Shopping Malls are an important business sector in the Brazilian economy, 
generating a huge flow of money throughout a variety of complex legal relationships 
composed of many actors and contractual instruments. Despite the economic 
importance of these commercial centers, the legal doctrine has not defined yet a 
clear view of the legal structure of such enterprise, neither the tax impacts derived 
from it. This essay intends to enlighten such subjects, without the intentions of 
exhaust them. This research will propose a new approach to conceptualize the legal 
arrangement that supports shopping malls. It discusses whether there are any 
incomes or revenues in the so-called “common costs” fees and the “contributions for 
the promotion and advertising fund”, bearing in mind that they are common and 
relevant financial components on this kind of business. The central question that 
drives the essay is that: Would these fees be taxable income or revenue; and on 
whose economic agent? To address this question firstly an analysis will be made of 
the business model named shopping malls and the doctrinaire debate over its legal 
qualification. Subsequently, a new economic and legal analytical perspective to this 
business model will be proposed, based on business and contractual networks 
theories. With these it will be possible not only to achieve eventual tax impacts of 
those fees mentioned above, but also to answer the question posed herein by 
affirming that since some requirements are accomplished, the fees known as 
“common costs” and the “contributions for the promotion and advertising fund” 
should not be attributed as entrepreneur’s revenues, since they shall be faced as 
store owners’ own expenditures and, in some cases, as entrepreneurs’ own 
expenditures. In addition, the research intends to provide some practical 
recommendations to the economic sector for mitigating possible tax liabilities risks 
linked to the subject herein discussed. 
 

Keywords: Shopping Malls. Business Networks. Connected Contracts. Taxation. 

Revenue. Common Costs. 
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1 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA E INTRODUÇÃO AO TEMA 

 

1.1 Introdução ao tema 

 

Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Shopping 

Centers (ABRASCE), existem no país mais de 550 shoppings que geram cerca de 

um milhão de empregos e um faturamento anual de R$ 157,9 bilhões (ou 19% do 

montante faturado pelo varejo nacional), por onde passam mais de 430 milhões de 

pessoas por mês.1 Diferentemente do que se pode pensar, em censo realizado nos 

anos de 2014-2015, aquela associação constatou um movimento de 

desconcentração desses empreendimentos das capitais rumo às cidades do 

interior, aquecendo a economia local.2 

Tais números apenas demonstram a representatividade do setor e a 

necessidade de um olhar mais específico sobre os impactos tributários possíveis de 

se perceberem no emaranhado dessa imensidão econômica. 3 

O presente estudo tem como foco alguns aspectos contratuais e 

tributários que envolvem os contratos de shopping center (SC), mais 

especificamente no rateio de determinadas despesas entre empreendedor e 

lojistas. Em outras palavras, analisam-se quais os limites tributários – no tocante à 

tributação da receita e da renda - do art. 54 da Lei n. 8.245/91 que deu tratamento 

específico às locações naqueles centros de compras, sendo propostos, ao final, 

alguns comentários e sugeridas algumas recomendações práticas no intuito de 

contribuir com a formatação desse modelo de negócio para evitar ou mitigar 

problemas tributários.  

                                                 
1 ABRASCE. Associação Brasileira de Shopping Centers. Números do setor. Maio 2018. Disponível 

em: <http://abrasce.com.br/monitoramento> Acesso em: 8 maio 2018. 
2 ABRASCE. Associação Brasileira de Shopping Centers. Números do setor: Desempenho da 

indústria de Shopping Centers no Brasil. Jan. 2018. Disponível em: 
<http://abrasce.com.br/monitoramento/desempenho-da-industria> Acesso em: 8 maio 2018. 

3 Veja, por exemplo, o trabalho de Rodrigo de Freitas que trata dos SC como uma passagem em um 
estudo mais amplo sobre a tributação da renda no setor imobiliário como um todo: FREITAS, 
Rodrigo de. Reconhecimento, mensuração e tributação da renda no setor imobiliário. 2012. 
349f. Dissertação (Mestrado em Direito Tributário)- Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo. São Paulo, 2012.  

Na mesma linha, conferir obra de José Eduardo Soares de Melo sobre tributação em determinadas 
relações contratuais: MELO, José Eduardo Soares de. Contratos e tributação: noções 
fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2015. 

A própria entidade representativa do setor, a ABRASCE, divulga obra genérica que não dá à questão 
tributária o devido tratamento mais aprofundado, veja: ABRASCE. Associação Brasileira de 
Shopping Centers. Aspectos Jurídicos em shopping centers. São Paulo: Abrasce, 2011. 
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É muito comum que os shopping centers valham-se, em sua formação, 

de uma estrutura assemelhada a de um condomínio edilício – com divisão do imóvel 

em áreas privativas (espaços comerciais) e áreas comuns (mall) –, quase sempre 

administrada por uma terceira empresa (a Administradora, remunerada para tanto 

a uma taxa média de 5% dos encargos comuns e FPP), a demandar dos partícipes 

o recolhimento tanto dos valores a título de aluguel – posteriormente repassados 

aos empreendedores titulares do imóvel -, como das quantias exigidas a título de 

rateio das despesas comuns (calculadas por um coeficiente denominado de CRD) 

e das contribuições ao Fundo de Promoção e Propaganda (FPP), gerindo e 

aplicando aquelas e repassando essas últimas à Associação competente.  

Nessas situações, há um fluxo financeiro considerável em contas 

patrimoniais de empresas que não é levado à tributação; seja porque aluguéis 

arrecadados serão repassados aos empreendedores e por eles tributados de 

acordo com seu regime de tributação do lucro e receita, ou pelo fato de que os 

valores a título de rateio de despesas (CRD) não são considerados receitas 

tributáveis mas, sim, meros ingressos para pagamentos de despesas comuns e, por 

sua vez, as quantias referentes ao fundo de promoção ou propaganda serão 

repassadas à Associação que fará a sua gestão. Essa estrutura básica pode ser 

representada de forma genérica e exemplificativa da seguinte maneira: 

 

Figura 1 – Fluxograma básico de um SC 

 

   

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Geralmente, a arrecadação de todos os valores, principalmente aqueles 

exigidos dos lojistas integrantes do empreendimento, ocorre em um único boleto 

bancário que tem por sacado, via de regra, a administradora4. Isso implica o trânsito 

financeiro pela contabilidade de uma única empresa de valores cujas origens e 

destinatários são os mais diversos. Na prática, o recebedor desses valores segrega-

os, após a compensação bancária, contábil e financeiramente, encaminhando-os a 

seus respectivos detentores. 

Para se ter uma ideia da magnitude que os encargos comuns e os valores 

destinados aos fundos de promoção representam para o setor pegam-se, por 

exemplo, as Demonstrações Financeiras de um dos maiores players do ramo, nas 

quais é possível perceber que tais quantias representaram mais de 40% (R$ 48,978 

milhões) de todos os custos (R$ 112,571 milhões) incorridos por aquela companhia 

no ano de 2016 e 15% de todas as despesas daquele mesmo período, além de 

representarem fator relevante para formação do “custo de ocupação como % de 

vendas”, que é um dos indicadores levados em consideração pelos lojistas que 

pretendem se instalar nos centros comerciais detidos/administrados por aquela 

empresa, evidenciando a competitividade daquele empreendedor.5 

Ora, é evidente o impacto tributário que haverá a depender do tratamento 

dado a esses valores que são representativos para o modelo de negócios estudado. 

Vale dizer: se tais valores forem entendidos como receitas indiretas de determinado 

agente interveniente (geralmente o empreendedor), haverá um impacto 

considerável no custo e na modelagem de empreendimentos dessa natureza.   

Daí defluem os questionamentos tributários enfrentados nessa pesquisa 

e que giram em torno da possível (não) tributação dos valores a título de encargos 

comuns (CRD) e do fundo de promoção (FPP); já que a depender da configuração 

jurídica que se aplique aos SC tais valores, ao fim e ao cabo, seriam “receitas 

indiretas” do empreendedor – ou até da administradora -, ainda mais quando há a 

arrecadação de um único boleto. 

                                                 
4  Em alguns empreendimentos menores ou não tão estruturados em que inexiste a figura da 

administradora, o sacado e, portanto, o arrecadador das quantias é o próprio empreendedor, fato 
que traz maior confusão à segregação dos valores e a sua qualificação jurídico-tributário. 

5  BRMALLS Participações S/A. Relatório de Resultados: 4º Trimestre 2017. Disponível em: 
<ri.brmalls.com.br/download_arquivos.asp?id_arquivo=FD1F4AFF-F9C3-4E51...> Acesso em: 8 
maio 2017. 
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 A pretensão de tributação desses valores depende diretamente da 

qualificação jurídica que se dá aos SC e às relações jurídicas que os sustentam.  A 

depender do enquadramento defluirão as consequências tributárias, como a de se 

entender – equivocadamente, diga-se desde já - que os lojistas, por serem meros 

locatários, acabariam por arcar com despesas inerentes ao imóvel que é de 

propriedade do empreendedor e, portanto, deveriam a ele ser imputadas. Ao assim 

fazê-lo, os locatários estariam arcando ônus do locador, o que lhe gera um benefício 

indireto que deve ser tributado nele, ou até na pessoa da própria administradora6. 

De outra ponta, alternando-se a compreensão do negócio jurídico, a tributação 

pretendida não passará de mera incidência sobre base inexistente, como 

demonstrado ao longo dos próximos capítulos. 

Tem-se, então, que a compreensão do negócio, das relações comerciais 

e jurídicas que a ele dão vida e a sua adequada qualificação jurídica são essenciais, 

também, para fins da adequada tributação que se pretenda impor ao setor; não 

descartando que as conclusões e raciocínios aqui delineados podem ser utilizados 

em outros ramos do direito.  

Para cumprir com esse desiderato, levou-se em conta o alerta feito por 

Orlando Gomes, ao recomendar ao jurista, já no início de seu pioneiro estudo sobre 

SC, de “[...] não cometer o erro frequente de explicar mecanicamente novas 

organizações e novas relações pelos institutos clássicos, aceitando, sem maior 

esforço, colocações dogmáticas inadequadas.”7 

Esse estudo estrutura-se em quatro grandes capítulos. 

Seguindo os ensinamentos de Eros Grau, no sentido de que “[...] o 

intérprete, ao empreender a produção prática do direito, compreende e apreende, 

além dos textos, a realidade – no momento histórico no qual se opera a 

interpretação – em cujo contexto serão aplicados”8, o segundo capítulo partirá de 

uma análise descritiva do empreendimento e sua estrutura jurídico-negocial para se 

                                                 
6 Como fez, por exemplo, a RFB por meio da sua DRJ de Recife, ao julgar da seguinte forma, 

autuação nesse sentido: “ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER. RECEITAS. 
As parcelas pagas mensalmente pelos lojistas de shopping center como rateios de despesas gerais 

(“encargos de locação”) e de promoções de marketing (“fundo de promoção”) à pessoa jurídica 
administradora do empreendimento, que dele cuida integralmente, da limpeza e manutenção às 
ações de marketing, constituem receitas da administradora. (RFB. DRJ/REC. 4ª Turma. Acórdão 
11-55.064. Julgado em 23/02/2017)”. 

7 GOMES, Orlando. Traços do perfil jurídico de um “shopping center”. Revista dos Tribunais, São 
Paulo, v. 72, n. 576, out. 1983, p. 10.  

8 GRAU, Eros. Por que tenho medo dos juízes: a interpretação/aplicação do direito e os princípios. 
6. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 55. 
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entender o que é um SC. Será apresentado o conceito de redes empresariais e que 

embasará a proposição deste estudo de uma nova perspectiva de qualificação 

jurídica desse empreendimento. 

É neste segundo capítulo que é feita a análise da formação dos SC, de 

seus principais elementos e intervenientes, bem como da sua estrutura jurídico-

contratual, que os sustentam. Em especial, serão analisadas as estruturas gerais 

das Normas Gerais e do Regimento Interno que são instrumentos presentes nesses 

empreendimentos, tirando desses documentos o racional jurídico que sustenta o 

modelo de negócios: uma estrutura de composse  e de uso comum sobre bens 

materiais e imateriais inerentes e necessários aos shopping centers que os 

diferencia de uma simples relação locatícia. Também serão analisadas as linhas 

gerais de contratos de locação inerentes aos SC – que são a porta de entrada do 

lojista para essa estrutura compartilhada -, bem como as disposições gerais mais 

comuns do instrumento-base de formação da Associação dos Lojistas, entidade de 

suma importância para a promoção mercadológica dos SC.    

Essa análise preliminar é essencial, pois lança as bases dos argumentos 

da pesquisa além de sustentar as qualificações jurídico-contratuais e jurídico-

tributárias que se seguirão nos capítulos vindouros. Além disso, é importante 

salientar que não haverá uma descrição de pormenores contratuais. A intenção 

desse primeiro capítulo é abordar de forma geral e conceitual as disposições mais 

comuns dos instrumentos contratuais mais centrais e comumente havidos nos 

principais SC, relatados pela doutrina especializada e percebidos pelo pesquisador 

ao longo de sua atuação prática no setor.  

Conhecido o negócio shopping center, seu racional econômico e jurídico, 

passa-se, no terceiro capítulo, a uma análise teórica sobre a qualificação jurídica 

dessa realidade econômica e os impactos interpretativos e de aplicação daí 

advindos. 

No terceiro capítulo é feita uma análise crítica das principais correntes 

doutrinárias do direito privado que qualificam as relações jurídicas havidas no seio 

dos SC como perfazendo (i) um contrato típico de locação; ou (ii) um contrato 

atípico; ou, ainda, (iii) uma empresa de conjunto.  

Nesta parte do estudo, pretende-se analisar os principais argumentos 

dessas correntes doutrinárias, apresentando possíveis contrapontos, para, na 

sequência, justificar-se a sugestão de uma quarta corrente interpretativa para 
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classificar as relações jurídicas que dão vida aos SC no bojo de uma complexa 

coligação contratual. O objetivo desse capítulo estrutural é estabelecer, para fins 

deste estudo, qual a natureza jurídico-contratual dos SC. 

Essa parte do trabalho é de suma importância para a solução do 

problema proposto, já que é a partir da definição da qualificação jurídico-contratual 

que se terão clarificadas as possíveis consequências tributárias que pairam sobre 

os fluxos financeiros havidos nesse modelo de negócio aqui destacado.  

Em outras palavras, a depender de como acontece a qualificação 

jurídico-contratual dos SC pode-se ter argumentos para falsear a hipótese aqui 

proposta na medida em que se terá a configuração de uma nova situação jurídica a 

delinear o fato gerador tributário. Daí porque ser importante esse debate prévio.    

O quarto capítulo inicia-se com um breve aprofundamento no estudo 

sobre a intertextualidade entre o Direito Tributário e o Direito Privado, especialmente 

no que toca à interpretação tributária dos arranjos contratuais pactuados pelos 

contribuintes especialmente voltada à configuração do critério material dos tributos 

sobre receita e renda. Tal análise demandará o debate sobre os limites conceituais 

dessas grandezas, eleitas pelo legislador como signos de riquezas tributáveis, no 

espectro da estrutura contratual que sustenta os SC. Buscar-se-á, portanto, definir 

quais os limites interpretativos das normas tributárias face à estrutura negocial posta 

para fins de definição dos fatos geradores dos tributos incidentes sobre receita e 

renda. 

Na sequência, os conceitos aprendidos nos tópicos anteriores serão 

aplicados após detida análise mais aprofundada das obrigações do empreendedor 

e do administrador no modelo de negócio analisado e a própria estrutura dos fluxos 

financeiros estudados, os encargos comuns e as quotas do fundo de promoção e 

propaganda para fins de reflexão sobre a existência ou não de receita/renda 

tributável. O foco é identificar quais as manifestações de capacidade contributiva 

que podem ser apreendidas nesse negócio jurídico, fornecendo as bases para a 

apresentação, na sequência, da hipótese lançada.  

É o que ocorrerá no quinto capítulo, no qual será possível contrapor 

essas percepções negociais aos contornos contratuais e conceituais de receita e 

renda previamente definidos voltados à solução do problema de pesquisa, 

apresentando-se a hipótese sugerida e expondo-a aos possíveis contra-argumentos 

que poderão falseá-la e que fornecerão as bases para lançar as recomendações 
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práticas ao setor interessado, postas no sétimo e derradeiro capítulo desse estudo 

junto com as conclusões finais.  

 

1.2 Aspectos metodológicos da pesquisa realizada 

 

O trabalho apresentado é uma dissertação para verificação das práticas 

jurídicas desenvolvidas nos negócios de shopping center, voltado a recomendações 

práticas de cunho tributário sob aspectos pontuais e relevantes desse modelo 

empresarial, embasadas em fundamentos doutrinários essenciais ao propósito. 

Esse modelo de pesquisa demandou, basicamente, a utilização do 

método monográfico de investigação e a análise dos dados disponíveis do mercado, 

da legislação que regulamenta os institutos investigados, a pesquisa do 

entendimento doutrinário sobre o tema e, eventualmente, a análise de julgados que 

tenham sido proferidos tratando do assunto objeto de análise e que impactam, 

diretamente, na ação prática dos atores do setor analisado.  

Ao final do presente estudo, com base nas análises realizadas e 

conclusões adotadas, apresentam-se, ao mercado, algumas sugestões de condutas 

para minimizar determinados riscos tributários existentes nas operações em 

comento.  

A pretensão desta dissertação, de acordo com os desideratos de um 

Mestrado Profissional em Direito, foi fornecer à sociedade um ferramental jurídico 

doutrinário, a partir de conceitos prévios, que permita aos interessados melhor 

compreender essa estrutura negocial relevante para a economia brasileria e, com 

isso, orientar os intervenientes desse setor para uma adequada interpretação e 

cumprimento do regramento tributário que impactam as suas atividades, inclusive 

na formatação do próprio modelo de negócios.   

Cumpre esclarecer que os anseios que moveram a realização deste 

estudo advêm do contato que o autor teve com o tema em sua atuação profissional. 

Contudo, o estudo não tem por escopo realizar defesa de interesses ocultos. O fato 

do pesquisador já ter tido contato prévio com o objeto a ser analisado não interfere 

na qualidade da pesquisa; pelo contrário, contribui para a sua qualidade.9 

                                                 
9 Segundo a autora: “O aplicador do direito, ao preceder à leitura de um texto de direito positivo, já 

possui antecipações de sentido que podem se confirmar ao final do processo de interpretação. A 
compreensão, vista da perspectiva da hermenêutica filosófica, possui estrutura circular. O sujeito 
cognoscente (aplicador do direito) depara-se com o objeto a ser conhecido (normas de direito 
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Esse contato prévio com o tema, aliás, é inerente e característico da 

própria pesquisa jurídica aplicada, que parte da prática profissional vivenciada, vai 

ao altiplano das teorias dogmáticas para retornar ao campo pragmático com 

técnicas mais refinadas a serem compartilhadas com a comunidade interessada. É 

o que leciona Mario Engler Pinto Júnior em texto específico sobre a matéria: 

 

A prática é ao mesmo tempo o ponto de partida e o ponto de chegada da 
pesquisa, embora o segundo esteja situado em plano mais elevado do que 
o primeiro. O mesmo de elevação entre ambos é o percurso reflexivo do 
pesquisador, que toma consciência da prática que lhe é familiar, para então 
resgatar o seu embasamento teórico e torná-la mais qualificada sob o 
ponto de vista jurídico. O resultado final será o compartilhamento com a 
comunidade profissional e acadêmica, de uma prática mais consciente, 
refinada e fundamentada juridicamente.10  

 

Nessa esteira, o problema de pesquisa enfrentado ao longo do estudo 

que se apresenta consiste em responder às seguintes perguntas:  

 

✓ As despesas/encargos comuns e os aportes aos fundos de 

propaganda e promoções dos shopping centers pagos pelos 

lojistas/locatários podem ser imputados como receita ou renda 

tributáveis do empreendedor ou do administrador?  

✓ Qual é o limite tributário da autorização posta no art. 54 da Lei 

8245/91? 

 

A hipótese apresentada e testada é a de que, em regra, e adotadas 

algumas peculiaridades, esses valores não podem ser considerados como receita 

ou renda tributável do empreendedor, nem do administrador, por lhes faltarem os 

requisitos mínimos para tanto, em especial a natureza contraprestacional, a 

titularidade, e a disponibilidade desses recursos. 

                                                 
positivo) e, a partir de seus pré-conceitos e de expectativa de sentido, inicia a construção do 
significado do objeto. Os sentidos antecipados poderão ou não ser confirmados no processo de 
compreensão, até que se chegue a uma interpretação (construção) determinada, mas nunca 
definitiva. PISCITELLI, Tathiane dos Santos. Os limites à interpretação das normas tributárias. 
São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 99-100. 

10 PINTO JUNIOR, Mario Engler. Pesquisa jurídica no mestrado profissional. 23 ago. 2016. 
Disponível em: 
<https://direitosp.fgv.br/sites/direitosp.fgv.br/files/arquivos/mario_engler_pinto_junior_pesquisa_jur
idica_no_mestrado_profissional_2a._versao_22_08_2016.pdf>. Acesso em: 3.out.2017.  



20 

 

Para atingir essas conclusões passou-se, previamente, pela solução de 

alguns questionamentos periféricos. São eles: (i) o que é um SC?; (ii) qual a 

natureza jurídico-contratual dos SC?; (iii) é válida a estrutura assemelhada a um 

condomínio adotada, geralmente, nesse modelo de negócios?; (iv) pode a 

autoridade fiscal desconsiderar a composse havida nos SC instrumentalizada em 

estrutura assemelhada a de condomínio calcada em instrumentos contratuais 

nitidamente coligados, dentre eles o contrato de locação, para apontar que os SC 

são uma locação pura e simples e daí tirar consequências tributárias?; (v) seriam 

receitas tributáveis os encargos comuns e as contribuições ao fundo de promoção 

e propaganda pagos em sua maioria por lojistas e, em certos casos, pelo 

empreendedor? Se sim, de quem seria a capacidade contributiva manifestada? Do 

empreendedor ou do Administrador?  

Importante salientar, desde logo, contudo, que aspectos e discussões 

teóricas que envolvam o contrato de shopping center ou conceitos tributários que 

permeiem o estudo somente foram aprofundados na medida em que contribuíram 

para as proposições finais da pesquisa. 

Não foi o propósito desse trabalho fazer digressões teóricas 

aprofundadas sobre discussões doutrinárias acerca de conceitos e definições de 

institutos e elementos jurídicos. Quando possível, adotou-se de forma justificada 

determinada definição alertando o leitor de que há discussões subjacentes em torno 

da questão.  

Também não se deixou de consultar documentos e produções 

especializadas formatadas por intervenientes do setor econômico estudado, pois se 

entendeu que nelas constam dados e elementos que dão maior concretude e 

consistência a uma adequada interpretação jurídica do negócio analisado. 

Da mesma forma, documentos e dados inerentes à prática do setor não 

são negligenciados. Alerta-se, contudo, que a descrição do modelo de negócios, 

instrumentos e cláusulas contratuais a ele inerentes é feita na medida essencial e 

necessária para suportar as proposições de cunho prático que se pretende fazer ao 

final desse trabalho, as quais devem ser o foco central da pesquisa a ser elaborada 

no âmbito do Mestrado Profissional em Direito.  

Não é nunca demais apontar que não há qualquer intenção de esgotar o 

tema, muito menos trazer ou reproduzir debates teóricos que não aqueles 
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necessários aos fundamentos da pesquisa, já que não seria esse o escopo de um 

estudo no bojo do Mestrado Profissional.  

O objetivo foi responder ao questionamento central proposto, 

confirmando ou infirmando a hipótese sugerida, e com ele trazer recomendações, 

sugestões, ou alertas ao mercado de cunhos práticos, deixando sempre a 

possibilidade de que novas luzes possam sempre ser lançadas sobre o tema em 

análise. 



22 

 

2 SHOPPING CENTER – BREVE ANÁLISE DO MODELO DE NEGÓCIOS 

 

2.1 Os Elementos Essenciais e Caracterizadores do Modelo: Organização e 

Objetivo Econômico Recíproco 

 

A Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE), que 

representa esse importante setor da economia nacional, define os Shopping 

Centers (SC) como sendo um “[...] centro comercial formado por um grupo de 

estabelecimentos de comércio essencialmente varejistas, planejado e desenvolvido 

como uma única propriedade e gerido de forma centralizada”, possuindo “[...] área 

bruta locável (ABL) superior a 5.000 metros”11, praticando a cobrança de “aluguel 

fixo e/ou percentual” e dispondo de um estacionamento compatível com sua área 

de vendas. 

Essa definição mercadológica fornecida pela associação de classes traz, 

em verdade, os principais elementos que caracterizam esse modelo de negócios 

que trouxe importantes alterações no comércio varejista nacional nos últimos 

cinquenta anos, a saber: planejamento e organização centralizados para formar um 

ambiente de sinergia comercial + cobrança de um aluguel percentual dos lojistas ali 

instalados, a proporcionar um amálgama de objetivos entre as partes envolvidas.  

Essa perspectiva de participação do empreendedor 12  no sucesso 

empresarial dos lojistas instalados no empreendimento, aliada à busca pela 

valorização do próprio SC, demanda que haja uma perfeita harmonia no 

planejamento e organização do mix de lojas (tenant mix) para propiciar um ambiente 

                                                 
11 ABRASCE. Associação Brasileira de Shopping Centers. Censo brasileiro de shopping centers 

2016/2017. São Paulo: Abrasce, 2016, p. 267. 
12 O presente trabalho se refere ao empreendedor de uma forma genérica para conceituar aquele 

que detém o capital financeiro e intelectual necessário para planejar, construir e operar um SC. 
Importante ter em mente, contudo, que na prática há, geralmente, mais de um empreendedor que 
se associam das mais variadas formas possíveis, como, por exemplo, uma sociedade específica 
ou um consórcio – esse último muito utilizado quando um dos empreendedores é um fundo 
imobiliário. 

Também, importante esclarecer que a referência feita ao empreendedor, do ponto de vista 
conceitual, engloba o papel do administrador que age como seu mandatário – ainda que em alguns 
casos seja esse o detentor do know how. Quando for oportuno especificar e diferenciar o papel do 
empreendedor e do administrador e as consequências daí advindas isso será feito de forma 
expressa.  
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atrativo e prazeroso para o consumo 13 , bem como de fomentar e controlar a 

concorrência interna entre os integrantes desse centro comercial.  

É crucial, portanto, a capacidade detida pelo empreendedor de estruturar 

de forma mais adequada possível o chamado tenant mix, que pode ser definido 

como sendo o percentual de áreas locáveis ocupadas por tipos/ramos de lojas 

dentro de um shopping e distribuídas dentro da geografia interna do SC da forma 

mais adequada a atrair tanto novos lojistas como os próprios consumidores e 

fomentar as vendas dos que lá já estão estabelecidos.14  

Ou seja, é a distribuição e combinação, em um mesmo estabelecimento, 

de tipos diversos de fornecedores de bens e serviços e de entretenimento; alguns 

de renome nacional ou internacional, conhecidos como “lojas-âncoras” por sua 

capacidade de atrair o grande público consumidor (lojas de departamentos, 

hipermercados, eletrodomésticos, megalojas de vestuário, livrarias, etc.), e outros 

não tão renomados, conhecidos como “lojas satélites” que gravitam em torno das 

grandes redes e se favorecem da clientela por elas atraídas (como lojas de 

calçados, telefonia, artigos para casa, etc.), tudo combinado com opções de 

alimentação e de diversão (como o cinema, por exemplo). A importância do tenant 

mix é tanta que é ele o que “[...] genuinamente diferencia cada uma das espécies 

de shopping centers.”1516 

É esse conjunto de fatores (organização/planejamento + interesses 

recíprocos na lucratividade dos integrantes do centro comercial) que caracteriza os 

                                                 
13 Lembra Dinah Sonia Renault Pinto que: “o shopping center oferece vantagens não apenas para 

seus investidores e lojistas, como para o consumidor, que economiza tempo, pois encontra em um 
único local os mais diversificados ramos de comércio, bem como a possibilidade de verificar a 
variação dos preços. Oferece áreas de lazer com cinemas, restaurantes, divertimentos para as 
crianças. Enfim, o conforto oferecido permite novamente que o ato de fazer compras seja também 
um prazer, que na maioria das vezes é compartilhado por toda a família”. (PINTO, Dinah Sonia 
Renault. Shopping center: uma nova era empresarial. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1992. p. 5).  

14 YIU, Chung Yim; XU, Sherry Y.S. A tenant-mix model for shopping malls. European Journal of 
Marketing, v. 46. n. 3/4, p. 524-541, 2012. Disponível em: 
<https://www.researchgate.net/publication/263452897_A_tenant-
mix_model_for_shopping_malls>. Acesso em: 11 maio 2017.  

15 VILHENA, Felipe Barra Freitas. Aspectos relevantes dos contratos de shopping center. 2014. 
103 f. Dissertação (Mestrado em Direito Civil)- Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, São Paulo, 2014. p. 51. 

16 Essa é uma configuração básica e genérica, por óbvio. É certo que há, atualmente, shopping 
centers especializados em nichos de consumo que podem alterar a noção de lojas-âncoras e 
satélites. O recente censo da ABRASCE sobre o setor identificou, por exemplo, que há um 
movimento crescente de que os SC se transformem em verdadeiros “núcleos de convivência”, 
integrando o SC num complexo multiuso formado por condomínio empresarial, hotel, centro médico 
e/ou laboratórios. (ABRASCE. Associação Brasileira de Shopping Centers. Censo brasileiro de 
shopping centers 2016/2017. São Paulo: Abrasce, 2016, p.24). 
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SCs como “[...] uma das mais significativas revoluções tecnológicas de caráter 

nitidamente organizacional”, nos dizeres do economista Carlos Geraldo Langoni em 

conhecido artigo sobre o tema.17 

Toda essa organização impulsiona o marketing interno do 

empreendimento, traz sinergia entre as atividades envolvidas e favorece o maior 

volume de consumo, o que interessa a todos os envolvidos. O lojista beneficia-se 

da mitigação das externalidades e criação de um ambiente mais confortável ao 

consumo, como, respectivamente, a falta de segurança e oferta de vagas de 

estacionamento ou a possibilidade de caminhar entre as lojas adequadamente 

posicionadas. Além disso, vê sua clientela expandida, pois se aproveita, tal como 

lembra Fernando A. Albino de Oliveira, não só daqueles consumidores que lhe são 

exclusivos (a clientélé da literatura francesa) como, também, daquela clientela de 

passagem (a pas de porte) criada e detida pelo SC, além daqueles clientes que 

buscam o empreendimento pelas suas instalações e a comodidade e acabam por 

conhecer o estabelecimento do lojista (achalandage).18 Beneficia-se, também, das 

promoções conjuntas realizadas pelo empreendimento. Todas essas vantagens de 

cunho imaterial são criadas a partir da idealização e planejamento do 

                                                 
17 Seguem as palavras de Langoni a explicar a sua posição sobre o tema: “O que caracteriza, 

entretanto, a revolução tecnológica é a forma como foi estruturada a combinação dos interesses 
dos investidores no shopping center e dos comerciantes, permitindo a exploração adequada de 
economias de escala e a internalização de externalidades, especialmente aquelas relacionadas 
com os gastos em propaganda e promoção. Neste sentido, a peculiaridade dos shopping centers 
não reside na reunião em um certo espaço físico de um conjunto de atividades comerciais. O 
aspecto distinto – e que se constitui na base de todo seu dinamismo e eficiência – é exatamente a 
relação contratual existente entre o empreendedor do shopping center e os comerciantes. Ao invés 
de um esquema convencional de remuneração do investimento com base na venda dos imóveis ou 
no aluguel puro e simples – o que transformaria o empreendimento em mais um negócio imobiliário 
– o shopping center, ao estabelecer uma relação direta entre sua rentabilidade e a rentabilidade 
das atividades que ali irão se desenvolver, criou as pré-condições para a otimização do marketing 
a um nível nunca antes imaginado pelo sistema de comércio convencional. [...] A partir desta 
relação contratual os shopping centers puderam, então, combinar em doses adequadas as 
vantagens da coordenação a nível de planejamento estratégico e a visão global do mercado, com 
todos os ganhos associados a uma operação descentralizada em que a competição é estimulada 
de forma coerente, e não predatória”. (LANGONI, Carlos Geraldo. “Shopping Centers” no Brasil. In: 
ARRUDA, José Soares; LOBO, Carlos Augusto da Silveira (Coords.). “Shopping Centers”: 
aspectos jurídicos. São Paulo: RT, 1984. p. 56-57). 

18 OLIVEIRA, Fernando A. Albino de. Fundo de comércio em shopping center. In: ______; PINTO, 
Roberto Wilson Renault Pinto. (Coords.). Shopping centers: questões jurídicas. São Paulo: 
Saraiva, 1991, p. 66-67. Na mesma linha segue Fábio Comparato ao afirmar que “[...] para o público 
consumidor, o shopping center aparece, sempre, como um centro de compras e prestação de 
serviços, cujo conjunto exerce – pela sua localização e organização interna – uma atração 
comercial muito diversa da que resultaria da soma das clientelas respectivas de cada um dos 
estabelecimentos nele situados. Vale dizer, o centro comercial tem a sua clientela própria, atraída 
pelo agrupamento de lojas e não por esta ou aquela em particular.” COMPARATO, Fábio Konder. 
As cláusulas de não-concorrência nos “shopping centers”. Revista de Direito Mercantil, 
Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, v. 34, n. 97, p. 23-28, 1995. 
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empreendedor19 que incrementará seus resultados na medida em que participa do 

faturamento do lojista e porque verá seu SC tornar-se cada vez mais atrativo para 

investidores, novos lojistas e para o mercado consumidor como um todo.20 

Essa simbiose e comunhão de interesses entre empreendedor e lojista 

só é viabilizada juridicamente a partir de complexo de relações jurídicas travadas 

entre as partes envolvidas e correlatas (empreendedor x lojistas e lojistas x lojistas) 

que impõem, dentre outras obrigações, deveres laterais de solidariedade e 

cooperação mútuas entre os intervenientes ao ponto de tornar esses centros 

comerciais “uma pequena comunidade”, nas palavras de Washington de Barros 

Monteiro, abaixo transcritas21: 

 

O shopping center caracteriza-se, sobretudo, pela sua sistemática ou 
ordenamento, com um complexo de relações internas entre o incorporador 
ou incorporadores do empreendimento e os lojistas e prestadores de 
serviços, de índole eminentemente obrigacional, inclusive entre os próprios 
lojistas entre si por uma espécie de solidariedade e congregados, muitas 
vezes numa entidade associativa para a defesa de seus interesses. 
[...] Surge, assim, no interior do shopping center, uma verdadeira 
comunidade – a merecer o epíteto de pequena cidade, em que se faz 
presente a colaboração de todos, com vistas não só ao próprio interesse 
como no da clientela respectiva.22 (grifos do autor). 

 

                                                 
19 VILHENA, Felipe Barra Freitas. Aspectos relevantes dos contratos de shopping center. 2014. 

103 f. Dissertação (Mestrado em Direito Civil)- Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, São Paulo, 2014. p.38. 

20 Esses objetivos, aliás, constam expressados em algumas Normas Gerais que regem os Shopping 
Centers, como demonstra o seguinte trecho extraído desse documento de um dos maiores SC do 
Sul do país: “A finalidade de um centro de compras, hoje universalmente identificado e aceito como 
um shopping center, é congregar, num mesmo local, o maior número possível de atividades 
empresariais, distribuindo os diferentes ramos de comércio e serviço, segundo uma planificação 
técnica precedida de apurados estudos de mercado visando a dar condições de conforto e o 
máximo de estímulo aos consumidores facilitando-lhes a escolha e aquisição de quaisquer 
mercadorias ou serviços”. 

21 Essa, aliás, era a intenção quando da criação dos primeiros SC. Como relata Lizabeth Cohen ao 
estudar os motivos para e o impacto cultural do surgimento dos SC nos Estados Unidos, a ideia era 
ter em um único espaço de fácil acesso com amplo estacionamento opções de compras, de 
serviços, de lazer e de entretenimento para que as pessoas pudessem circular com segurança, 
como se estivessem no centro das metrópoles vizinhas. Cria-se, então, mais do que um 
conglomerado de lojas, uma mimetização de um centro comercial de uma grande metrópole com 
lojas, ambientes de alimentação, de entretenimento e até cívicos – como auditórios -, praças, 
bancos, ruas, etc., tudo sob um aspecto de segurança e uma organização, ditada por uma 
administração especializada e centralizada, voltada a facilitar o consumo e torná-lo prazeroso. Essa 
estrutura, relata a autora, passou a ser percebida pela população local como verdadeiros centros 
de convivência comunitários. COHEN, Lizabeth. Frow town center to shopping center: the 
reconfiguration of community marketplaces in postwar America. The American Historical Review, 
v. 101, n. 4, p.1050-1081, oct. 1996. 

22 MONTEIRO, Washington Barros. “Shopping centers”. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 73, 
n. 580, fev. 1984. p. 10-11, 
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Por óbvio que esse ímpeto colaborativo entre as partes não “foi 

construído ao léu” 23 e nem advém apenas da expectativa de rentabilidade mútua e 

da necessária e desejada boa fé dos intervenientes. Ele é calcado em uma série de 

negócios jurídicos, inter-relacionados, com cláusulas que visam basicamente a 

garantir o exercício da atividade comercial individual de cada participante, sem 

colocar em risco a organização interna do empreendimento (tenant mix), garantindo 

ao empreendedor o direito (que é verdadeiro dever que decorre de sua função no 

negócio, já que é ele quem detém o know how para tanto) de modificar e atualizar 

o mix de lojas como bem entender.  

Dentre essas cláusulas estão, por exemplo, aquela que garante ao 

empreendedor o direito à modificação da planificação existente no 

empreendimento; a que define o ramo de atividade do lojista e os produtos a serem 

vendidos; a que veda a cessão do fundo de comércio para terceiros (ou da locação) 

ou a alteração do quadro societário do locatário; aquela que impede que o lojista se 

instale nos arredores do SC a uma distância pré-determinada (a chamada cláusula 

de raio); as que determinam os padrões de construção/decoração das lojas; as que 

estabelecem um desempenho mínimo do lojista e a fiscalização de seu faturamento 

sob pena de rescisão do contrato, etc.24   

Todas essas cláusulas, e as demais que as acompanham e são 

características desse empreendimento, têm o nítido caráter de proteger e 

“assegurar a integridade do tenant mix”25 que, ao fim e ao cabo, é um dos elementos 

mais importantes desse modelo de negócios e está diretamente ligado à 

lucratividade do SC e de seus integrantes. São, portanto, inerentes ao 

empreendimento e sem as quais restaria desconfigurada toda a estrutura comercial 

que caracteriza esses centros comerciais e que lhe possibilitam deter o atrativo 

                                                 
23 REQUIÃO, Rubens. Considerações jurídicas sobre os centros comerciais (“shopping centers”) no 

Brasil. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 72, n. 571,maio, 1983. p. 32. 
24 Para um panorama geral dessas cláusulas, cuja especificidade não é o objeto dessa pesquisa, 

consulte, por exemplo: VILHENA, Felipe Barra Freitas. Aspectos relevantes dos contratos de 
shopping center. 2014. 103 f. Dissertação (Mestrado em Direito Civil)- Faculdade de Direito da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2014.; ou NOGUEIRA, Ana Carolina del 
Picchia de Araújo. Shopping center e a locação predial urbana. 2014. 146f. Dissertação 
(Mestrado em Direito Civil). Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
São Paulo, 2014; e GERSHENSON, Andrea Sirotsky. Contrato de locação em shopping center. 
2014. 114 f. Dissertação (Mestrado em Direito Civil). Faculdade de Direito da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2014. 

25 LEAL, Larissa Maria de Moraes; COSTA FILHO, Venceslau Tavares. Notas sobre o 
empreendimento do shopping center – a questão do tenant mix e da cláusula de raio e seus efeitos 
no campo das relações empresariais e das relações de consumo. Revista de Direito Civil 
Contemporâneo, São Paulo, v. 2, n. 2, p. 137-155, jan./mar., 2015. 
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comercial que possuem26, tanto para consumidores, quanto para os lojistas que os 

integram – sejam eles grandes ou pequenos.  

Nota-se, então, que há nas relações entre os participantes desse modelo 

de negócios mais do que uma simples interação de natureza imobiliária/locatícia. 

Há uma coordenação de interesses mercadológicos visando ganhos de escala e 

lucratividade que impõem determinadas obrigações recíprocas entre as partes, 

regidas por instrumentos contratuais diversos, com cláusulas contratuais totalmente 

peculiares, que acabam por mitigar, em certo ponto, tanto a liberdade de comércio 

e de empresa dos seus participantes (lojistas e empreendedores), quanto a própria 

atividade exegética do intérprete que analisa essa estrutura. 

Por isso, diz Orlando Gomes, sobre os SC, que o fim almejado pelo 

empreendedor “não é alugar unidades imobiliárias”; seu objetivo primordial “é a 

relação direta entre a rentabilidade do empreendimento e a rentabilidade das 

atividades comerciais que se exercerão no prédio”, o qual é alcançado a partir de 

um “plano estratégico” por ele engendrado para a criação de um ambiente 

harmonioso e cooperativo que impulsione a rentabilidade de todos a partir de 

vantagens imateriais daí advindas.27   

Daí porque Ives Gandra Martins apontar que, nesse modelo de negócios, 

o “[...] imóvel é menos relevante que o complexo de elementos imateriais que 

tornam aquele ponto atraente e propício ao comércio”, os quais, nas palavras do 

autor, formam um “sobre fundo de comércio” que é cedido juntamente com o espaço 

                                                 
26 Nesse ponto é de se discordar de autores como Daniel Alcântara Nastri Cerveira e Marcelo 

Dornellas de Souza para quem essas cláusulas seriam típica expressão de poder contratual e de 
mercado do empreendedor advindo da sua posição de detentor do capital imobiliário e do maior 
número de informações. Não é uma questão de posição contratual ou de poderio econômico. Trata-
se da própria estrutura inerente e necessária do modelo de negócios idealizado, sem as quais esse 
derruiria. Tanto é assim que até mesmo grandes redes submetem-se, em certa medida, a essas 
mesmas cláusulas limitadoras de sua liberdade de contratar, quando essa é exercida em outro 
modelo de negociações. Pensar diferente seria imaginar que todo comprador de imóvel, por mais 
capacitado que fosse, pudesse, ao seu bel prazer, alterar a parte estrutural do projeto de construção 
idealizado pelo incorporador. Não é uma questão de imposição desse sobre aquele, é inerente à 
própria natureza do negócio efetivado cujo konw how para tanto é detido por aquele agente 
econômico em específico (para conhecer a posição dos autores, veja: CERVEIRA, Daniel Alcântara 
Nastri; SOUZA, Marcelo Dornellas de. Shopping center: limites na liberdade de contratar. São 
Paulo: Saraiva, 2011. p. 46-49). 

27GOMES, Orlando. Traços do perfil jurídico de um “shopping center”. Revista dos Tribunais, São 
Paulo, v. 72, n. 576, out. 1983. p. 17. 



28 

no empreendimento e “[...] que deve ser implantado e preservado para que todos 

os estabelecimentos, nele instalados, dele se beneficiem.” 28 

Essas são, inclusive, as características que se retiram de definições 

dadas por especialistas do mercado sobre o que são os SC, como ilustra a que 

segue conferida por Dirceu Benith, diretor adjunto de operações de conhecida 

empresa do ramo, em publicação especializada coordenada pela ABRASCE: 

 

Um shopping center de sucesso é uma simbiose entre um projeto 
bem desenvolvido pelos empreendedores, com uma composição 
correta do mix, boa localização, acessos fáceis, bons 
estacionamentos, serviços atraentes, segurança, limpeza, custos 
adequados de operação e atividades constantes de promoção. O 
shopping center deve ser um conjunto harmônico entre lojistas e 
seus ramos de atividade, com custos adequados de operação, 
gestão profissional e mix atrativo e completo.29 

 

Diferentemente de uma simples relação locatícia em que há a mera 

cessão da posse de determinado conjunto comercial contra o pagamento de um 

valor mensal ao proprietário, nos SC essa relação é permeada e caracterizada por 

uma série de obrigações e deveres mútuos tanto do empreendedor – que vai muito 

além da cessão da posse de um imóvel – quanto do próprio lojista, que superam, 

em muito, o dever de simplesmente zelar pelo imóvel e pagar o aluguel. O 

empreendedor se compromete a envidar esforços para atrair o maior número de 

fornecedores qualificados e organizá-los de forma a trazer sinergia ao 

empreendimento que será por ele, em regra, administrado.30 O lojista, por sua vez, 

compromete-se a exercer sua atividade comercial da forma mais eficiente possível 

com as limitações advindas das regras gerais postas a reger o SC às quais aderiu 

na busca de beneficiar-se da planificação, da imagem e do tenant mix próprio do 

centro comercial. 

Essa diferença negocial e jurídica foi obviamente albergada pela Lei 

8245/91, que regula as relações locatícias, quando trata das locações existentes 

nos SC como “locações de espaço em shopping center” (art. 52, § 2º) e não como 

                                                 
28  MARTINS, Ives Gandra da Silva. A natureza jurídica das locações comerciais dos shopping 

centers. In: PINTO, Roberto Wilson Renault Pinto; OLIVEIRA, Fernando A. Albino de (Coords.). 
Shopping centers: questões jurídicas. São Paulo: Saraiva, 1991.p. 90. 

29 BENITH, Dirceu. Custo de Ocupação. In: ABRASCE. Associação Brasileira De Shopping Centers. 
Finanças em shopping centers. São Paulo: Padrão Editorial, 2016. p. 48. 

30 É possível haver a figura do administrador que incorporará não só a gestão operacional como a 
estratégica do empreendimento, ficando o empreendedor apenas com a figura de um investidor. 
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uma locação qualquer de “imóvel destinado ao comércio”. Essa diferença é de suma 

relevância, como ensina Cláudio Santos31, pois garante e possibilita a atualização 

e proteção do tenant mix; pressupõe e dá embasamento jurídico para as cláusulas 

acima citadas que cumprem tal papel, na medida em que ao contratante não é 

garantida a posse de uma unidade específica, mas, sim, o direito de participar do 

empreendimento – em espaço/local melhor identificado pelo empreendedor - e fruir 

dos benefícios daí advindos.  

A Lei do Inquilinato, em verdade, garante a prevalência da autonomia da 

vontade das partes na fixação das cláusulas e dos instrumentos jurídicos desse 

modelo de negócios que a ele são inerentes e essenciais – é o que faz o seu art. 

54. Essa citação expressa, contudo, não torna a relação existente nos SC uma 

locação pura e simples, repita-se.  

Sobre o tema, parece correto Fernando A. Albino de Oliveira quando 

aponta que, apesar de tal previsão positivada, essas disposições da legislação 

locatícia devem ser interpretadas tendo sempre em conta a finalidade principal 

desses empreendimentos, que têm na locação uma relação acessória para a 

consecução do objetivo principal de exercício de atividades comerciais coordenadas 

sob o interesse comum.32 

Essa complexidade de objetivos econômicos que circunda os SC é 

refletida na gama de negócios jurídicos individuais, porém inter-relacionados, 

celebrados e vão muito além de um simples contrato de locação.  

Do ponto de vista jurídico, basicamente33, esses empreendimentos são 

sustentados em uma estrutura jurídica assemelhada a um “condomínio pro indiviso” 

– cuja análise crítica será efetuada em momento oportuno – apoiada em uma 

Escritura de Normas Gerais e um Regimento Interno de funcionamento do 

                                                 
31 SANTOS, Francisco Claudio de Almeida. A locação de espaço em “shopping centers”. Revista 

dos Tribunais, São Paulo, v. 81, n. 680,  jun. 1992. p. 14-15 
32 OLIVEIRA, Fernando A. Albino de. Fundo de comércio em shopping center. In: ______; PINTO, 

Roberto Wilson Renault Pinto. (Coords.). Shopping centers: questões jurídicas. São Paulo: 
Saraiva, 1991, p. 71. 

33 Importante salientar que há outros instrumentos contratuais que circundam o plexo de negócios 
jurídicos que formam os SC. Há, por exemplo, contratos que regem o pagamento de res sperata 
na fase inicial do empreendimento; os que estipulam “cessões de direito de uso” (CDU), que devem 
os novos lojistas pagarem para adentrarem ao empreendimento; contratos de allowance 
(subsídiso); de administração; etc. Contudo, embora característicos desse tipo de empreendimento, 
tais instrumentos são laterais e não compõem o cerne do arcabouço jurídico do modelo de negócios 
analisado, motivo pelo qual não serão objeto do presente estudo.  



30 

empreendimento que normatizarão 34  e vincularão os contratos de locações 

firmados entre o empreendedor e os lojistas. Estes, por sua vez, são obrigados a 

aderir, também, a uma associação criada para gerir os recursos do Fundo de 

Promoção a serem aplicados nas campanhas de marketing do SC que beneficiarão 

a todos os envolvidos.  

 

2.2 O Papel Central das Normas Gerais e do Regimento Interno do SC na regulação 

da comunhão de interesses havida no empreendimento 

 

Apesar de comumente serem chamadas de “acessórias” ao contrato de 

locação firmado entre empreendedor e lojista – tanto nos próprios instrumentos 

como em textos doutrinários 35 -, as Normas Gerais do SC – que podem ser 

entabuladas por meio de instrumento público (uma Escritura Declaratória, por 

exemplo) ou particular – trazem em seu bojo, em verdade, todo o regramento básico 

a reger as locações havidas no seio do empreendimento, bem como a 

administração, fiscalização e o funcionamento do centro de compras.  

 Lá estarão, por exemplo, as normas de administração do padrão de 

comércio a ser realizado no SC; a estipulação de direitos exclusivos do 

empreendedor (i) na fixação de taxas de estacionamento, (ii) de controle sobre a 

organização do tenant mix – inclusive com alteração de tamanho e localização do 

espaço destinado ao lojista nessa composição mercadológica e a readequação ou 

alteração de áreas comuns; (iii) de autorizar ou não a alteração do locatário ou de 

sua composição societária ou comercial; normas de padronização e divulgação das 

marcas no interior do empreendimento; normas de fiscalização; normas relativas ao 

cálculo e pagamento do aluguel, inclusive o chamado “13º aluguel”; determinação 

do rateio de despesa e a forma como tal se dará; regulamentação de uso da marca 

                                                 
34 Como ensina Maria Helena Diniz, “[...] o shopping center envolve um complexo organizacional 

relativo à sua localização, a sua viabilidade econômica, à captação de recursos, à adesão ao tenant 
mix por parte dos lojistas que subordinarão a um contrato normativo, que traça normas para seu 
bom funcionamento e sucesso comercial. (DINIZ, Maria Helena. Tratado teórico e prático dos 
contratos. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, v. 3, p. 55). 

35  Rubens Requião, p. ex., entende que tais Normas Gerais “[...] nada mais são do que 
desdobramentos do contrato de locação [contrato principal], que é, no caso, um instrumento 
lacônico, de poucas cláusulas, naturalmente contendo as essenciais” (REQUIÃO, Rubens. 
Considerações jurídicas sobre os centros comerciais (“shopping centers”) no Brasil. Revista dos 
Tribunais, São Paulo, v. 72, n. 571, maio, 1983. p. 27). 
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do SC; a determinação da necessária criação da Associação dos Lojistas; 

culminação de penalidades etc. 

Às Normas Gerais integra-se o Regimento Interno do empreendimento 

que trará normas específicas e “pormenores” do funcionamento e da parte 

operacional do SC – como dias e horários de funcionamento, utilização das áreas 

comuns pelos lojistas, disposição de resíduos sólidos, regras sobre obras, carga e 

descarga de mercadorias, normas de iluminação das lojas e áreas comuns, de 

utilização dos estacionamentos por lojista e funcionários, etc. 

Em resumo, as Normas Gerais e o Regimento Interno trazem em seu 

bojo os elementos comuns e essenciais para todos os integrantes e usuários do 

empreendimento, sendo reservado ao contrato de locação – que estará integrado 

àqueles outros dois instrumentos - a estipulação de particularidades inerentes a 

cada tipo de locação. Esses instrumentos gerais são verdadeiros contratos 

normativos standards36 elaborados previamente pelo empreendedor e aos quais 

devem aderir os lojistas interessados em fruir dos benefícios imateriais e materiais 

proporcionados pelo SC.  

Esses instrumentos normativos gerais formam, portanto, o corpo de 

regras básicas de convivência, funcionamento e comportamento da “pequena 

comunidade” a que se referiu Washington de Barros Monteiro - em trecho acima 

referenciado 37  – e passam a constituir o “Direito Corporativo” ou o “Direito 

Estatutário” a reger as relações jurídicas havidas no seio do empreendimento38, nas 

palavras de Caio Mario da Silva Pereira: 

                                                 
36 É como define Maria Helena Diniz: O contrato firmado é, portanto, normativo e não por adesão, 

embora seja standard, contrato tipo, com cláusulas e condições impressas, por conter normas 
atinentes aos direitos e deveres dos contraentes, à ocupação de um espaço, à estruturação de um 
negócio organizado e complexo. Tais normas gerais regedoras do funcionamento e das locações 
do shopping center constituem contrato normativo declaratório ou contractus master, estabelecido 
pelo empreendedor. (DINIZ, Maria Helena. Tratado teórico e prático dos contratos. 6. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2006, v. 3, p.  55). 

37 Vide nota 22 supra. 
38 É o que explica Caio Maior da Silva Pereira: “Ontologicamente, portanto, as ‘Normas Gerais 

Complementares’ participam da mesma natureza do contrato [de locação] e nele se integram. Na 
sua aplicação ulterior e no seu conteúdo de obrigatoriedade não apenas ao signatário da avença 
como, ainda, a todos que ingressam no recinto do shopping center, adquirem função normativa da 
conduta de toda a comunidade interna da organização. [...] Elaboradas por uma assembleia, ou 
contidas em um instrumento subscrito pelos membros de uma comunidade, não perdem a natureza 
de normas de comportamento. Inseridas fisicamente em cada contrato de locação, ou integradas 
em cada um pela menção de seu conhecimento e aceitação, passam a constituir o “Direito 
Corporativo” (como lhe chama Planioul, Ripert e Boulanger) ou o “Direito Estatutário” (como prefere 
denomina-lo Gurvitch). O que é essencial neste tipo de normação de conduta não é o fundamento 
contratualista. Uma pessoa pode voluntariamente ingressar naquela comunidade e, ipso facto, 
submeter-se às regras de comportamento a ela pertinentes; pode dela retirar-se e escapar de sua 
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Ora se um SC caracteriza-se, necessariamente, por uma planificação 

racional de lojas e áreas comuns voltada para a maior efetividade do ponto de vista 

de vendas e do conforto e experiência de consumo (o tenant mix) – como o é e 

acima restou evidenciado -, tal fato não seria possível se não houvesse um 

arcabouço normativo geral mínimo que garantisse ao empreendedor – detentor do 

know how – condições de manter toda essa estrutura mercadológica em níveis 

adequados, estabelecendo-se as regras de convivência e composição de interesses 

dos participantes do empreendimento – os quais são convergentes em certos 

quesitos e divergentes em muitos outros – e mantendo a unicidade característica e 

essencial desse modelo de negócios.  

As Normas Gerais e o Regimento Interno servem para regular as 

obrigações gerais e as relações jurídicas amplas havidas entre o empreendedor e 

todos os lojistas que compõem o empreendimento e entre esses mesmos lojistas. 

Prestam-se, em última análise, a garantir a organicidade e organização do 

empreendimento como um complexo unitário, sob uma administração única, no qual 

o desempenho de cada um influenciará no desempenho de todos.39 

Por isso que tais avenças, na prática, assumem papel de “contrato-

master” ou “contrato-mãe” dos quais derivam e se submetem – inclusive do ponto 

de vista interpretativo - todas as particularidades (cláusulas específicas) de cada 

contrato de locação firmado no bojo do SC. O fato de serem elaboradas 

unilateralmente pelo empreendedor não confere a ele poderes para estipular o que 

bem entender.40 Tais instrumentos serão avaliados pelo mercado empreendedor 

                                                 
cogência; como pode nunca se lhes submeter.Mas pelo fato de entrar, ainda que 
momentaneamente, naquele complexo, está sujeita ao seu império”. (PEREIRA, Caio Mário da 
Silva. “Shopping centers”: organização econômica e disciplina jurídica. Revista dos Tribunais, São 
Paulo, v. 73, n. 580, fev. 1984.p. 21-22).  

39 Nas palavras de Darcy Bessone: “De tal estrutura, advirá o funcionamento, sob administração 
geral do empreendedor do shopping, como uma entidade orgânica. Aí, entra a necessidade de que 
a performance de cada lojista se sintonize com o afreguesamento do conjunto. O mau desempenho 
de uma ou de várias lojas poderá repercutir na formação e na manutenção da clientela do shopping, 
favorecendo ou prejudicando as outras. Tudo há de funcionar organizadamente, organicamente, 
como um complexo unitário”. (BESSONE, Darcy. Problemas jurídicos do “shopping center”. Revista 
dos Tribunais, São Paulo, v. 79, n. 660, out. 1990.p. 10). 

40 Rubens Requião leciona nesse sentido ao apontar que: “Sem dúvida que a ideia de organização 
do centro comercial estrutura-se sobre um espaço imobiliário, de dimensão avantajada, para colher 
uma sorte de empresas comerciais varejistas e de serviços. Mas esse sistema não é organizado 
livremente pelo seu empreendedor, no sentido de procurar apenas o seu interesse na venda 
condominial das unidades ou na locação do salão comercial. Ele objetiva efeitos comunitários, 
tendo em vista um projeto racional e econômico”. REQUIÃO, Rubens. Considerações jurídicas 
sobre os centros comerciais (“shopping centers”) no Brasil. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 
72, n. 571, maio, 1983. p. 19). 
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interessado e por ele controlados/fiscalizados, devendo ser o mais sólido e atrativo 

possível. É para essas peculiaridades e para a centralidade desses contratos 

normativos que, acertadamente, chama atenção Rodrigo Barcellos: 

 

A configuração do contrato com o empreendedor está centrada na 
escritura de normas gerais e no regulamento interno, integrantes que são 
de todos os contratos individualmente firmados com os lojistas. O 
empreendedor começa por elaborar a escritura de normas gerais e o 
regulamento interno, que serão apresentados a todos os candidatos a 
lojista. Querendo integrar o shopping, deverá o lojista aderir a tais normas. 
Os contratos individualmente firmados têm, portanto, esse ponto em 
comum. Analisando os contratos firmados pelo empreendedor com os 
lojistas em conjunto, percebe-se que a configuração do shopping está 
centrada em tais normas que deverão ser obedecidas por todos os lojistas, 
sendo os contratos individualmente firmados “ramificações periféricas” 
deste “contrato central”. 
Essa configuração tem como sentido harmonizar os interesses de cada 
lojista com os dos demais e com os do empreendedor, bem como preservar 
o bom nome do shopping, mantendo o alto padrão dos produtos 
comercializados.41 

 

Pode-se dizer, então, que as Normas Gerais e o Regimento interno dão 

vida aos SC como eles são e possibilitam que surjam esses estabelecimentos 

comunitários e compartilhados entre os integrantes, e que assim se mantenham por 

meio de regras claras que darão o tom normativo para a convivência entre as partes 

envolvidas.  

 

2.2.1 A estrutura assemelhada a condomínio: surge a figura da “composse” e do 

uso comum 

 

As semelhanças com a Convenção de Condomínio Edilício do Direito 

Imobiliário não são meras coincidências, uma vez que as Normas Gerais e o 

Regimento Interno do SC, tal como aquelas convenções, têm a função de ditar e 

regrar a utilização do espaço comum42 e a fixação de regras para a manutenção do 

                                                 
41  BARCELLOS, Rodrigo Arantes. O contrato de shopping center e os contratos atípicos 

interempresariais. São Paulo: Atlas, 2009. p. 114. 
42  Essa é a mesma percepção detida por Orlando Gomes: “A similitude das Normas [Gerais] 

Complementares com a convenção de condomínio e o regulamento é visível. [...] Aproximam-se, 
contudo, porque tanto em um como no outro, as partes do edifício destinadas ao uso comum, isto 
é, as que não se acham na posse exclusiva de qualquer condômino ou de qualquer lojista, 
reclamam regulamentação mais ampla, mas com finalidade análoga, no shopping center, porque 
alcançam e atingem terceiros. [...] Como quer que seja, tanto o adquirente de uma unidade 
autônoma do condomínio como o lojista manifestam o consentimento para a necessária integração 
do regulamento no conteúdo do contrato de venda ou de uso, remunerado conforme o caso. 
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planejamento e organização mercadológica inerente àquele empreendimento, como 

se um condomínio fosse. Nas palavras de Haroldo Guilherme Vieira Fazano, “[...] a 

existência de uma administração nesses empreendimentos é de rigor, 

estabelecendo, então, relações jurídicas do tipo condominial ou similar, que 

requerem regulamentação”, a qual é dada por esses instrumentos normativos.43 

Tais normas gerais vêm, então, na esteira da estrutura assemelhada a 

de um condomínio que os empreendedores geralmente empregam na configuração 

do empreendimento quando dividem o imóvel em partes ideais de uso comum e 

partes ideais locáveis – tal como se um condomínio pro indiviso fosse -, a fim de 

identificar e estruturar fisicamente cada área do shopping center.  

De acordo com o relato de Rafael Ril, gerente jurídico de um grupo de 

administradores/desenvolvedores de shopping centers, em texto publicado pela 

ABRASCE, a utilização do modelo condominial remonta aos primórdios da 

instalação dos SC no país, quando as grandes lojas-âncoras demandavam ser 

proprietárias de parcela ideal do imóvel onde se situaria o empreendimento. Com o 

tempo, essas grandes redes mudaram de estratégia comercial, porém a estrutura 

assemelhada ao condomínio manteve-se, uma vez que o setor se apercebeu de 

que essa formatação “[...] é uma forma adequada de organização e gestão do 

espaço do shopping center, pois permite identificar as áreas comuns e as áreas 

autônomas.” 44 

Tal organização influencia em aspectos gerencias, administrativos e 

empresariais desse tipo de negócio e traz clareza à gestão uma vez que possibilita 

melhor coordenar e elaborar o tenant mix, realocando lojas, abrindo novos espaços 

comerciais em áreas comuns (como os quiosques, por exemplo), preenchendo os 

já existentes com novos lojistas ou, ainda, definindo locais destinados à publicidade, 

bem como identifica áreas destinadas ao comércio, às vagas de garagem, etc. 

Permite, também, mensurar e identificar gastos comuns com a manutenção da área 

de uso coletivo dos intervenientes (conhecido como mall) – como os dispêndios com 

energia elétrica, um importante gasto desse tipo de negócio, pois é utilizada na 

                                                 
(GOMES, Orlando. Traços do perfil jurídico de um “shopping center”. Revista dos Tribunais, São 
Paulo, v. 72, n. 576, out. 1983. p. 11). 

43 FAZANO, Haroldo Guilherme Vieira. Propriedade horizontal e vertical. 2. ed. Leme, SP: J.H. 
Mizuno, 2014, p. 277-278.  

44 RIL, Rafael. Formatação jurídica do empreendimento. In: ABRASCE. Associação Brasileira de 
Shopping Centers. Finanças em shopping centers. São Paulo: Padrão Editorial, 2016, p. 141. 
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iluminação e climatização do local -, viabilizando a realização de um orçamento mais 

claro e preciso, tal como é exigido pelo art. 54, § 2º da Lei n. 8.245/91. 

Do ponto de vista administrativo, a estrutura condominial permite a 

obtenção de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)45 – que, 

apesar de não lhe conferir personalidade jurídica sob o manto do direito privado, 

garante, sim, instrumentalidade prática notável a essas estruturas -, representa o 

empreendimento perante terceiros, tanto para a contratação de fornecedores de 

serviços, por exemplo, como para a legitimação extraordinária em juízo. Será o 

“condomínio” – ou deveria sê-lo - o responsável, também, por angariar junto aos 

lojistas e empreendedor os recursos necessários à manutenção do shopping center, 

dando transparência e maior poderio de controle a todos os envolvidos.  

Já sob a ótica empresarial, torna o empreendimento mais atrativo 

financeiramente, pois fragmentar em partes ideais a propriedade na qual se instala 

o centro comercial garante o dinamismo essencial exigido por investidores – muitos 

deles Fundos de Investimento Imobiliário – que poderão adquirir simples frações 

ideais do empreendimento, o que vem ganhando importância com a evolução do 

SC para um centro multiuso onde se instalam hotéis, parques, hospitais, etc.46 

Há, portanto, uma prática socialmente aceita – tipificada - no setor de se 

valer de uma estrutura assemelhada a de um condomínio para, especialmente, 

melhor gerir a comunhão de interesses existentes, especialmente sobre as áreas 

de uso comum a todos os lojistas e ao empreendedor, que somente serão 

identificadas e individualizadas a partir dessa formatação.  

Essa prática recorrente e aceita pelos integrantes desse modelo de 

negócios levou autores como Antônio Celso Pinheiro Franco e José Roberto 

Pinheiro Franco a reconhecerem a tipicidade social do que chamaram de 

“condomínio especial” surgido nas relações recíprocas e comuns havidas no seio 

dos SC, tendo as Normas Gerais papel central como o tem as Convenções dos 

Condomínios47; essa posição também é endossada por Sílvio Venosa para quem 

                                                 
45 Nos termos do art. 4º, II, da IN RFB nº. 1634/2016. 
46  Como consta de publicação especializada do setor, no qual, também, ressalta-se o aspecto 

histórico e necessário dessa estruturação.: ABRASCE. Associação Brasileira de Shopping Centers. 
Aspectos Jurídicos em shopping centers. São Paulo, SP, 2011 p. 33-35. 

47 FRANCO, Antônio Celso Pinheiro; FRANCO José Roberto Pinheiro. Existência de condomínio 
especial em shopping center e sua personalidade jurídica. Revista do Instituto dos Advogados 
de São Paulo, São Paulo, v. 21, ano 2008, p. 301-302, 
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formar-se-ia aí um “condomínio sui generis” ou “especial”. 48  Tal estrutura é 

essencial, como visto, ao bom funcionamento desse complexo unitário, que vai 

muito além de um aglomerado de espaços comerciais postos à locação 

indiscriminada.  

Essa configuração mimética a de um condomínio não passa ilesa por 

críticas da doutrina civilista nacional que não a reconhece como tal – apesar da sua 

ampla existência na prática -, principalmente pelo fato dos lojistas que integram esse 

“condomínio” não serem proprietários do imóvel dividido em partes ideais49, ou por 

visarem à exploração de atividade lucrativa e dependente por partes de seus 

integrantes 50 , por exemplo; essas situações não se amoldariam a um típico 

condomínio edilício. 

Todavia, essa doutrina parece não se lembrar de que pode haver 

comunhão de interesses sobre os mais diversos direitos reais, e não só sobre o de 

propriedade, apesar dessa espécie ter sido a única expressamente regulada pelo 

Código Civil o que, contudo, não exclui as demais, como a chamada “composse”, 

tal como já pontificava a tradicional doutrina de Clovis Beviláqua: 

 

§ 12 DA COMPOSSE: A posse, como a propriedade, é exclusiva, no 
sentido de que duas ou mais pessôas não podem possuir, 
simultaneamente e por inteiro, a mesma coisa. Pode, porém, uma coisa 
invidisa ser possuída em commum, seja ou não no exercício de um direito 
(1), como no regimen da communhão de bens, marido e mulher, ou na 
transmissão da herança, herdeiros antes da partilha. É o estado de 
communhão que pode ser simples exercício de facto da fruição de uma 
coisa realizada em commum, tendo cada compossuidor uma parte ideal 
(jus possessionis), ou exercício de um direito, que pertença, em commum, 
a diversos (jus possidendi).  

                                                 
48 VENOSA, Sílvio de Salvo. Lei do inquilinato comentada: doutrina e prática. 11. ed. São Paulo: 

Atlas, 2012. p.245. 
49  É o caso, por exemplo, de Maria Helena Diniz quando afirma: “Nítida é sua distinção do 

condomínio, pois nos shoppings as lojas permanecerão a um só proprietário; não há que se falar 
em unidades autônomas pertencentes aos vários lojistas”. (DINIZ, Maria Helena. Tratado Teórico 
e Prático dos Contratos. Volume 3. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p.  68). 

50 Dinah Sonia Renault Pinto ressalta o seguinte ponto que diferenciaria os dois institutos: “Como 
podemos observar, apesar de algumas semelhanças havidas entre o condomínio e o shopping 
center, as diferenças são grandes: o shopping center é, antes de tudo, um empreendimento 
comercial, com a finalidade precípua de lucro do empreendedor e proprietário; ou proprietários, das 
lojas, e dos lojistas geralmente locatários (embora possam ser excepcionalmente lojistas 
proprietários). A propriedade horizontal tem em vista a moradia, escritórios ou lojas, gozando, cada 
unidade autônoma, de completa independência, da mesma forma que seu proprietário ou locatário 
dentro da sua residência, escritório ou loja, desde que obedeça a sua destinação e não contrarie a 
Convenção. No shopping center há a fiscalização da administradora nos lucros, na decoração, no 
ramo de negócio, enfim uma participação direta em quase tudo que se refira às lojas, ainda quando 
os lojistas sejam os proprietários das mesmas”. (PINTO, Dinah Sonia Renault. Shopping Center: 
uma nova era empresarial. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1992. p.24). 
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A questão simplifica-se, desde que consideremos que a posse é a 
justaposição da propriedade sobre a coisa, quando se funda nesse direito, 
ou é a sua imagem, quando é occupação sem título fundado em direito; e 
que o direito reconhece a propriedade sobre coisa indivisa, cabendo a cada 
comproprietario uma parte ideal nella. O que se diz da propriedade aplica-
se aos seus desmembramentos, que como ella podem ser objecto de 
posse.   
O compossuidor exerce a posse e usa dos iterdictos, como possuidor, que 
é, comtanto que não exclua do mesmo direito de posse os outros 
compossuidores.51 (sic). 

 

Na mesma linha, segue Pontes de Miranda ao lembrar que “composse 

há quando outros dois co-usufrutuários, co-usuários, ou co-habitadores tomam 

posse da coisa” e que “essa composse pode transformar-se em posse de partes 

divisas, o que entra no conceito de regulação do exercício do direito real”. 52  

Modernamente, ensina Venosa, “[...] pode ocorrer o ´condomínio´ 

também entre titulares, de enfiteuse, usufruto, uso e habitação”. Apesar da 

nomenclatura não ser a mais adequada, resta claro nos ensinamentos desse autor 

que esses fenômenos decorrem da comunhão de interesses havida entre os 

comunheiros.53 

A existência de uma composse e de um direito de uso comum nos SC é 

evidente pela nítida comunhão de posse sobre bens materiais e imateriais inerentes 

ao empreendimento. Todos ali instalados, por exemplo, possuem interesse na 

clientela detida e na capacidade de atração do shopping center advindo da melhor 

configuração do tenant mix do empreendimento e da sua capacidade de propiciar 

conforto e uma experiência de consumo prazerosa e atrativa.  

Os lojistas que aceitam ingressar nesse tipo de empreendimento – tal 

como visto acima – tem para si cedido um espaço no SC e a possibilidade de fruir, 

junto com os demais, dos bens materiais e imateriais ali existentes, criados pela 

expertise do empreendedor e pela conjugação de esforços de outros lojistas – que 

também, por sua vez, aproveitarão dessas vantagens e do esforço dos demais 

locatários. Comungam em conjunto daquilo que Ives Gandra Martins denominou de 

                                                 
51 BEVILAQUA, Clovis. Direito das coisas. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1976.p. 43-45 (reprodução 

tal como no original). 
52 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado: parte especial. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 

1977. Tomo XII, p. 11. 
53 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direitos reais. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2008. v. 5, p. 331. 
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“sobrestabelecimento” 54 inerente ao empreendimento e que é de uso e fruição 

compartilhada entre todos ali envolvidos.  

Como há diversos possuidores aptos a valerem-se desse conjunto de 

vantagens, forma-se a composse, a qual não pode ser desfeita em relação a um 

determinado lojista, por exemplo, pela simples vontade do empreendedor a quem é 

vedado não renovar o contrato de locação pelos motivos pessoais descritos no art. 

52, II, §2º da Lei n. 8.425/91. Esse dispositivo, aliás, vem a reconhecer a existência 

desse sobrefundo comum55 do qual participa o locatário e para o qual contribui, não 

sendo, por isso, possível interromper essa fruição abruptamente.   

Tal comunhão autoriza-nos a afirmar que, no interior do SC, há, sim, uma 

composse sobre bens materiais e imateriais fruídos e utilizados por todos – 

especialmente as áreas de uso comum por onde passa em frente de cada loja a 

gama de consumidores - advinda de cada um dos contratos de locação que cede 

ao locatário o direito de usar e fruir dos espaços do empreendimento.  

A abonar a opinião aqui posta estão as palavras de Pedro Pais de 

Vasconcelos que reconhece a existência dessa comunhão e da plena possibilidade 

de divisão da posse obtida com o contrato de locação: 

 

Não se trata de várias lojas desrelacionadas entre si, mas antes de um 
conjunto integrado de lojas com relações horizontais, umas com as outras, 
e verticais, de cada uma com a entidade exploradora. Este aspecto tem 
semelhanças indisfarçáveis com a estrutura de propriedade horizontal: 
existem partes próprias e partes comuns ou de uso comum. Embora com 
grandes diferenças em relação à propriedade horizontal, existe sem dúvida 
algo da comunhão. 

                                                 
54  Nas palavras do autor: “Os shopping centers são, em verdade, um sobre estabelecimento 

comercial, cuja estrutura permite que os estabelecimentos comerciais que neles se instalem 
existam e neles tenham sua principal razão de ser e força. Não há estabelecimento comercial 
instalado em shopping center que não tenha sido escolhido em função dos aspectos de agregação 
valorativa representada pelo acréscimo que tal instalação fatalmente provocará. São, portanto, os 
shopping center, para todos os estabelecimentos que os compõe, uma espécie de 
sobreestabelecimento de onde recebem o principal fator de força mercantil, mesmo que sejam 
famosas as marcas ou renomadas as sociedades que se unam em suas dependências. Quem 
escolhe um shopping center, para nele instalar um estabelecimento pretende desenvolver seu 
próprio comércio, mas sabe que o desenvolverá com substancial colaboração da entidade que lhe 
cede espaço, que lhe oferta promoção, que lhe garante um público frequentador, pelo simples fato 
de ser um shopping e independentemente da própria força”. (MARTINS, Ives Gandra da Silva. A 
natureza jurídica das locações comerciais dos shopping centers. In: PINTO, Roberto Wilson 
Renault Pinto; e OLIVEIRA, Fernando A. Albino de (Coords.). Shopping Centers (questões 
jurídicas). São Paulo: Saraiva, 1991.p.81). 

55 Confira, na nota 111, as lições de Maria Helena Diniz sobre o tema. 
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A parte comum é muito importante: basta mencionar a segurança, a 
limpeza, o ar condicionado, as redes de saneamento e de energia, de 
telefone, a publicidade, etc.56.  

 

Ensina Pontes de Miranda, por sua vez, que em todos os tipos de 

comunhão sempre haverá a necessidade de normas regendo os interesses dos 

intervenientes.57 No caso dos SC, é comum que haja centenas e centenas de 

comunheiros (lojistas + proprietários) interessados na utilização do empreendimento 

como um todo e da forma organizada e planificada que lhe é peculiar.  

Necessita-se, portanto, que haja a definição dos limites do direito de cada 

compossuidor para suas áreas privativas onde exercem sua atividade comercial e 

as de uso comuns do SC. Aqui está o papel exercido pelas Normas Gerais e pelo 

Regimento Interno em sua mais bruta essência, como reguladoras e mantenedoras 

da estrutura “condominial” utilizada para regular a composse havida.  

Vale frisar de que o fato do Código Civil ter regulado expressamente 

apenas a comunhão de propriedades (condomínio), o fez por ser essa figura, talvez, 

a mais recorrente na realidade social observada pelo legislador. Tal situação, 

contudo, não é capaz nem de apagar a possibilidade reconhecida pela doutrina mais 

tradicional do Direito Civil de que haja comunhão entre outros direitos reais (como 

a posse) nem, muito menos, por óbvio, de impossibilitar que os compossuidores 

valham-se de estruturas e instrumentos jurídicos para regular o exercício desses 

direitos reais havidos em comunhão.  

Seria incongruente imaginar que o direito civil reconhecesse, como 

reconhece, a composse e não possibilitasse a sua instrumentalização prática, ainda 

que por negócios jurídicos não tipificados. As Normas Gerais e o Regimento Interno 

do SC são, justamente, frutos dessa liberdade contratual garantida às partes, 

inclusive, para formular contratos e negócios jurídicos não previstos no Código Civil 

(CCB, arts. 421 e 425). São as normas extraídas desses instrumentos contratuais 

que dão vida à composse havida nos SC, ao delimitar, por exemplo, as áreas 

comuns e privativas do empreendimento, bem como definem os direitos e deveres 

comuns dos integrantes dessa comunhão de interesses.  

                                                 
56 VASCONCELOS, Pedro Pais. Contratos de utilização de lojas em centros comerciais: qualificação 

e forma. Revista da Ordem dos Advogados de Lisboa, Lisboa, ano 56, n. 2, ago. 1996. p. 539-
540.  

57 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado: parte especial. Tomo XII. 3ª Ed. Rio de 
Janeiro: Borsoi, 1977. p. 10. 
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A prática do setor buscou nas normas positivadas que regulam 

comunhão sobre a propriedade as balizas necessárias para regular a comunhão 

sobre a posse. Essa reflexão analógica encontra guarida no próprio art. 54 da Lei 

do Inquilinato, que garante que “[...] nas relações entre lojistas e empreendedores 

de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos 

de locação respectivos”, dentre as quais está o exercício de sua atividade comercial 

no bojo de uma estrutura comum de vantagens materiais e imateriais fruídas no 

regime de comunhão (composse) com o locador, com os demais lojistas/locatários 

e entre esses próprios.  

Outrossim, o próprio art. 54 da referida Lei, ao permitir o rateio de 

despesas comuns do empreendimento, remete às vedações próprias das despesas 

condominiais (art. 54, § 1º c/c art. 22), dando conta da aceitação pela legislação da 

estrutura assemelhada adotada nos SC a regular a composse e a comunhão de 

interesses havida entre as partes.  

Assim, se as Normas Gerais e o Regimento Interno dos SC não formam 

um condomínio edilício por questões jurídicas que diferenciam esses dois modelos, 

tais instrumentos normativos e a estrutura por eles regulada são constituídos no 

seio da liberdade contratual e com o intuito de regrar a comunhão de interesses 

havida nos SC, caracterizada pelo direito de uso/posse comum desse 

estabelecimento e do complexo imaterial daí advindo – como a organização e a 

clientela por ele detida (pas de porte e achalandage) - por empreendedor e pelos 

vários lojistas.58 

Esses instrumentos normativos gerais são expressão máxima de que as 

relações jurídicas havidas nos SC vão muito além da bilateralidade dos 

instrumentos que o formam, sendo tal empreendimento formado por um “caráter 

comunitário”, nas palavras de Judith Martins Costa, que se não se manifesta 

espontaneamente, encontram-se postas nessas normas os instrumentos gerais que 

                                                 
58 Em julgamento interessante, o TJDF teve a oportunidade de analisar estrutura de empreendimento 

de SC de alguns lojistas como proprietários. Discutiu-se se esse deveria pagar a taxa condominial 
de um condomínio edilício, calculada pela fração ideal – nos termos do art. 12 da Lei 4.591/64 – ou 
se estaria sujeito aos critérios de rateio aos quais aderiram todos os lojistas. O Tribunal não teve 
dúvidas de referendar a estrutura assemelhada ao condomínio e aplicar, inclusive a lojistas 
proprietários, o que fora contratado nas Normas gerais a reger o empreendimento. TJDF. 2ª Turma 
Cível. Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira. Apelação Cível nº. 2000.07.1.001936-5. Publicado em 
06/02/2002. 
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garantem a operacionalidade e existência funcional, de que fala a autora e que, 

segundo bem aponta, é inerente aos SC.59 

Esse caráter de comunhão é perceptível na medida em que se nota que 

os resultados dos lojistas afetarão o resultado do empreendedor e dos demais 

lojistas que se inter-relacionam no empreendimento, na medida em que quanto mais 

atrativo esse se tornar mais lucrativo para todos ele será. Aí está a essência da 

composse havida nos SC e a necessidade e papel das Normas Gerais e Regimento 

Interno: regulamentar a sua utilização e as formas de rateio do seu custeio. 

Lembre-se de que, apesar do empreendedor ser o responsável inicial 

pela elaboração e manutenção do mix de lojas, as vantagens materiais e imateriais 

são constantemente criadas e mantidas por todos os integrantes do 

empreendimento, sejam eles lojistas - já que uma loja se beneficia da capacidade 

de atração das outras, principalmente das âncoras – ou empreendedor, que poderá 

incrementar seus resultados com a locação e venda de espaços publicitários no 

mall, por exemplo.  

De outro lado, se todos se beneficiam dos bônus, todos devem 

compartilhar os ônus dessa composse, já que se valem das vantagens partilhadas. 

Daí o porquê da existência do rateio de despesas – tal como num condomínio – 

entre os titulares da posse comum, inclusive o empreendedor - que deve custear as 

despesas dos espaços vazios, cuja vacância decorre de falha sua em atrair novos 

comerciantes. O mesmo fundamento possui o fundo de promoção que serve para 

cotizar valores para que todos, em comunhão, mantenham a imagem e a 

atratividade do empreendimento para delas se beneficiarem.  

Para tanto, tal como num condomínio, geralmente há uma administradora 

contratada ou instituída para arrecadar e gerir os valores destinados ao rateio 

dessas despesas e para, também, coletar as quotas do fundo de promoção e 

posteriormente repassar para a Associação responsável. 

Não deve haver dúvidas, portanto, da validade da estrutura assemelhada 

a de um condomínio utilizada pelo setor. Ela nada mais é do que a regulação, 

demandada pela prática, de uma comunhão de interesse havida entre um 

proprietário (empreendedor) – que não deixa de ser um dos possuidores – e de 

                                                 
59 MARTINS-COSTA, Judith. A relação contratual de shopping center. Revista do Advogado, São 

Paulo, Ano XXXII, n. 116, p. 110-118, jul. 2012. 



42 

vários outros possuidores que exercem suas atividades inseridos em um todo 

harmônico, num regime de composse previsto pelo ordenamento jurídico nacional. 

As Normas Gerais e o Regimento Interno são, portanto, essenciais para 

a existência e compreensão dos SC, da sua natureza jurídica e dos impactos daí 

advindos, inclusive tributários. Para além de uma técnica contratual, esses 

instrumentos normativos gerais assumem papel central no modelo de negócios 

denominado de shopping center, regendo a comunhão de interesses havida entre 

as partes envolvidas nesse empreendimento (composse) e dando-lhe as suas 

características fundamentais (organização, planejamento, e comunhão de 

interesses), motivo pelo qual devem ser levados em consideração para a 

compreensão jurídica desse empreendimento e das demais avenças que o 

compõem e a eles estão interligados, como o contrato de locação e o estatuto de 

associação dos lojistas a seguir analisados. 

 

2.3 O contrato de locação em SC e suas particularidades 

 

O contrato de locação firmado entre lojista e empreendedor do SC, 

interligado às Normas Gerais e o Regimento Interno por expressa previsão 

contratual, traz todas as normas que regerão a relação individual entre 

empreendedor e lojista – geralmente resumidas em quadros padrões no início do 

instrumento -, estabelecendo, por exemplo, a definição da atividade comercial a ser 

exercida pelo locatário; o valor do aluguel mínimo com suas regras de reajuste – 

inclusive a chamada cláusula degrau; o percentual para cálculo do aluguel variável 

sobre o faturamento; o coeficiente de rateio de despesas comuns; a quota devida 

ao fundo de promoção; o valor da taxa de administração e algumas cláusulas 

especiais como, por exemplo, eventual allowance (subsídio) conferido pelo 

empreendedor para que o lojista se instale no SC; ou definições de prazos de 

entrega da loja e utilização publicitária de parte das áreas comuns (mall); datas e 

prazos para a entrega de relatórios e documentos financeiros ou contábeis que 

possibilitem a auditoria do faturamento e cálculo da parcela variável do aluguel, etc. 

Geralmente são contratos firmados por adesão do lojista, o qual expressa 

e reafirma estar ciente e concordar com os princípios que regem o SC, deixando 

claro que serão esses a regular, de forma ampla, a relação locatícia especial que 

se forma. Isso não exclui, contudo, alterações que podem ser feitas de acordo com 
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o poder de barganha das partes, da importância e das características do locatário 

(se é uma loja-âncora, ou não, ou, até, uma atividade de interesse do 

empreendimento, por exemplo)  

Esses instrumentos cumprem papel importantíssimo ao garantir ao novo 

lojista o direito de usar e fruir, de forma exclusiva o seu espaço comercial (a Loja de 

Uso Comercial – LUC), e em regime de composse com os demais locatários as 

áreas comuns do SC, nos termos das normas gerais impostas. Além disso, o 

contrato de locação instaura a necessária relação entre empreendedor e lojista sem 

a qual inexiste um SC.  

Vale ressaltar, como se verá melhor na sequência, que apesar das várias 

restrições existentes para o exercício da atividade comercial do lojista que pretende 

se instaurar num SC e beneficiar-se da sinergia inerente a esses negócios, a relação 

entre esses comerciantes e o empreendedor, analisada individualmente, mantém 

as características básicas de uma locação – cessão remunerada de determinado 

espaço -, ainda que submetida a série de especificidades postas em outros 

instrumentos e negócios jurídicos aos quais ela está vinculada.  

Além da sujeição à planificação e às demais regras atinentes à locação 

do estabelecimento, a cláusula característica desse tipo de negócio jurídico que 

rege essa espécie de relação locatícia apontada pela doutrina, como se vê ao longo 

desse trabalho, é a que define a possibilidade do empreendedor vir a receber o 

aluguel calculado com base em um determinado percentual (5% a 10%, geralmente) 

sobre o faturamento do lojista, sendo estipulado, contudo, um valor mínimo mensal 

reajustável.  

Não há duas remunerações – diga-se desde logo. Há um sistema de 

cobrança de um mesmo aluguel, baseado em fatores fixo e móvel.60 Visa-se o 

percentual sobre o faturamento do lojista que deve ser, no mínimo, o valor fixo 

                                                 
60 Cf. NOGUEIRA, Ana Carolina del Picchia de Araújo. Shopping center e a locação predial 

urbana.  146 f. Dissertação (Mestrado em Direito Civil). Faculdade de Direito da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2014. p. 87. 

  Essa, também, é a visão dada pelo próprio setor em publicação especializada divulgada pela 
ABRASCE: “Evidentemente, só uma prestação vence mensalmente em contraprestação pelo uso 
de loja locada em shopping center: o aluguel mensal é um só, determinado mediante a aplicação 
de uma percentagem sobre o faturamento do locatário, observado o piso contratualmente previsto”. 
(ABRASCE. Associação Brasileira de Shopping Centers. Aspectos Jurídicos em shopping 
centers. São Paulo, SP, 2011 p. 76). 
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ajustado. Se aquele não superar esse, valerá o piso fixado; caso contrário, 

prevalecerá o montante resultante do percentual do sucesso do lojista.61  

Como o aluguel é pós-datado, ou seja, cobrado após a utilização do mês 

de competência, o valor mínimo é sempre recolhido; caso seja menor que o 

resultado da aplicação do percentual fixado em contrato sobre o faturamento, 

aquele valor é tratado como antecipação e o lojista complementa o montante que 

faltar.62 

Essa sistemática é inerente ao modelo de negócios. Cabe ao 

empreendedor aplicar seu conhecimento da forma mais eficiente para montar o 

tenant mix mais atrativo possível para o mercado consumidor que seus lojistas 

pretendem atingir. Com isso, tem o direito de participar do faturamento do lojista. 

Porém, este, por sua vez, deve buscar exercer sua atividade comercial da melhor 

forma possível e no mais alto nível e padrão para bem contribuir com a atratividade 

do empreendimento como um todo, tal como devem fazer seus demais 

comunheiros. Esse nível de excelência é medido pelo fator fixo mensal, que 

estabelece, na essência, o piso de sucesso a ser buscado pelo lojista para 

compensar sua estada no SC.63 

Ou seja, o fator fixo é um termômetro da eficiência do lojista e serve para 

medir a qualidade dos integrantes do empreendimento. Isso porque ele representa 

o faturamento base estimado pelo lojista quando da elaboração do contrato64 e, 

dessa forma, se o comerciante recolhe frequentemente o valor mínimo é sinal de 

que não está conseguindo superar esse piso ou, até mesmo, não está sequer o 

                                                 
61 Pode-se encontrar a seguinte redação em contratos do setor: “O aluguel mensal da LUC [loja de 

uso comercial] objeto desse Contrato será variável e corresponderá ao percentual do faturamento 
bruto da LOCATÁRIA, estabelecido no item 7 do RIC [resumo de informações contratuais]. Esse 
aluguel percentual não poderá, entretanto, ser inferior ao aluguel mensal mínimo atualizado, 
indicado no item 7.1 do RIC do presente Contrato de Locação, sendo o valor do aluguel mensal, 
portanto, o maior dos valores comparados entre o aluguel percentual variável e o aluguel mensal 
mínimo”.  

62 Felipe Vilhena atribui essa antecipação, também, ao fato de que é demorado e complexo a 
conferência dos faturamentos de cada lojista VILHENA, Felipe Barra Freitas. Aspectos relevantes 
dos contratos de shopping center. 103 f. Dissertação (Mestrado em Direito Civil). Faculdade de 
Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2014. p.56 

63 BARCELLOS, Rodrigo Arantes. O Contrato de Shopping Center e os Contratos Atípicos 
Interempresariais. São Paulo: Atlas, 2009. p.122. 

64 BARCELLOS, Rodrigo Arantes. O Contrato de Shopping Center e os Contratos Atípicos 
Interempresariais. São Paulo: Atlas, 2009. p.122. 
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atingindo, denotando que pode haver problemas em sua atividade comercial65 

possibilitando, inclusive, a sua exclusão do mix.  

É verdade que em alguns períodos, principalmente os de crise em que o 

nível de consumo se retraí, o fator fixo de aluguel atinge um papel considerável nas 

receitas dos empreendedores; o que se depreende, por exemplo, da análise das 

demonstrações financeiras de três players do setor relativas ao ano de 2016, que 

são públicas.66 Da leitura desses documentos é possível perceber que a receita de 

aluguel dessas companhias é composta, em sua grande maioria, pelos valores 

advindos do fator fixo (cerca de 90%), enquanto que uma parcela menor representa 

o fator variável, o excesso. 

Fato é, contudo, que essa proeminência do fator fixo do aluguel na 

composição das receitas desse tipo nas empresas do setor, em alguns períodos, 

não descaracteriza a teoria acima posta, e que embasa esse trabalho, de que as 

relações havidas em SC divergem daquelas locações comerciais comuns que têm 

na propriedade imobiliária o seu fator de referência.   

Isso porque o fator fixo, ou “aluguel mínimo mensal” (AMM), como assim 

convencionou chamar o mercado, não é uma espécie autônoma de aluguel (tal 

como frisado acima) mas, sim, um fator fixo de uma remuneração denominada de 

“aluguel” que tem no faturamento do lojista-locatário a sua base.  

E assim o é, porque esse mínimo deve ser fixado, nesse modelo de 

negócios, sem uma relação direta e imediata com o valor do imóvel ou da unidade 

comercial locada – como seria se fosse uma locação comum de uma loja no centro 

da cidade, por exemplo, em que o aluguel é calculado com base no percentual sobre 

o valor do bem.  

                                                 
65 Lembra Ana Carolina Del Picchia de Araujo Nogueira: “A concepção desse aluguel advém da 

estrutura do shopping center, a qual é voltada para tornar atrativo o empreendimento e estimular 
os lojistas a aumentar o movimento de vendas e de prestação de serviços. Em contrapartida, o 
lojista deve empenhar-se em arrecadar o máximo possível. Espelha sua ineficiência o pagamento 
do aluguel mínimo (“piso”)”. (NOGUEIRA, Ana Carolina del Picchia de Araújo. Shopping center e 
a locação predial urbana.  146 f. Dissertação (Mestrado em Direito Civil). Faculdade de Direito da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2014. p. 88). 

66 Analisando esses documentos, tem-se que, aproximadamente, o fator fixo representou os 
seguintes percentuais na receita total de locação: BR Malls: 92,05%, Multiplan: 89,7%; Iguatemi: 
92,21. BRMALLS. Central de resultados 2016. Disponível em:  
<http://ri.brmalls.com.br/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=50861&id=0&submenu=0&im
g=0&ano=2016> Acesso em: 7 out. 2017. MULTIPLAN. Apresentação da teleconferência de 
resultados da Multiplan. 2016. Disponível em: 
<http://ri.multiplan.com.br/ptb/1887/Apresentao%204T16.pdf> Acesso em: 7 out. 2017. IGUATEMI. 
Portal. Disponível em: <ri.iguatemi.com.br> Acesso em: 7 out. 2017. 
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O piso deve ser fixado com base na expectativa de faturamento mínimo, 

de produtividade mínima, estimados consensualmente por lojista e empreendedor 

quando da proposta de ingresso no estabelecimento – levando-se em consideração 

algumas questões, como as características da atividade comercial a ser 

desenvolvida e a sua posição no mall67. Sobre essa quantia aplica-se o mesmo 

percentual a ser fixado como fator variável para se ter, assim, o valor mínimo de 

aluguel a ser pago. Esse valor não pode ser inferior a uma remuneração calculada 

sobre o investimento realizado. 68  Ou seja, o valor da propriedade é indicativo 

apenas mediato para dar os contornos de um ponto de equilíbrio representado pelo 

AMM que não pode nem ser tão baixo ao ponto de sequer remunerar ao 

empreendedor o valor da parcela do imóvel, nem tão alto ao ponto do faturamento 

prometido ser irreal e jamais ser alcançado.  

Essa, também, é a justificativa para a duplicação do valor mínimo em 

determinada época do ano – geralmente em dezembro, no Natal, ou em outros 

meses, como abril, na Páscoa para as lojas de chocolate, por exemplo. Ora, o fator 

fixo da remuneração, como visto, é o resultado da aplicação do percentual de 

sucesso do empreendedor sobre uma produtividade mínima estimada por ele e pelo 

lojista quando da contratação, de outra ponta, é razoável presumir que esse 

faturamento será superior em determinadas épocas, especialmente as festivas, que 

afetam o setor do varejo ao qual está ligado o comerciante. Daí porque nada mais 

adequado do que haver um incremento no piso desses meses em que as receitas 

dos lojistas são maiores.69 

                                                 
67 Para exemplificar, cita-se a situação de duas lanchonetes de tamanho e visibilidade frente ao 

público similares e que ofertam produtos semelhantes que pretendem se instalar no SC. Uma 
deseja ponto próximo a conhecida rede de fast foods, com alto fluxo de pessoas e consequente 
maior sinergia com seu estabelecimento. Outra, por seu turno, instala-se na última posição do mall. 
É razoável presumir que a primeira delas terá um faturamento maior do que a outra decorrente das 
vantagens imateriais advindas de sua localização, o que lhe impõe o pagamento de um fator fixo 
de aluguel maior.  

68 Como esclarece a ABRASCE em publicação própria: “O piso corresponde à produtividade mínima 
prometida pelo lojista com a exploração comercial da loja locada, que evidentemente não pode ser 
inferior àquele que propiciará ao empreendedor um aluguel correspondente à remuneração do 
investimento feito no shopping. Essa produtividade mínima é estabelecida por consenso das partes, 
quando contratam a locação. O empreendedor concorda em firmar o contrato na expectativa de 
que essa produtividade mínima será atingida e o locatário assina o contrato ciente de que está 
assegurando essa produtividade mínima. A praxe do setor designa o piso de “aluguel mínimo”. 
ABRASCE. Associação Brasileira de Shopping Centers. Aspectos Jurídicos em shopping 
centers. São Paulo, SP, 2011 p. 75. 

69 NOGUEIRA, Ana Carolina del Picchia de Araújo. Shopping center e a locação predial urbana.  
146 f. Dissertação (Mestrado em Direito Civil). Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo. São Paulo, 2014. p. 91. 
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Ou seja, não são aumentos em índices de valorização do imóvel que 

justificam essa duplicação, mas, sim, expectativa de um incremento de faturamento 

do locatário, o que deixa ainda mais evidente que há, nos SC, elementos que vão 

além da mera relação imobiliária. 

Esse racional econômico demonstra que, apesar das receitas de aluguel 

das empresas empreendedoras de SC serem compostas em sua grande maioria 

por valores provenientes arrecadados com base no fator fixo de remuneração pré-

ajustado, isso não as torna grandes empresas imobiliárias cujos resultados serão 

avaliados apenas, e tão somente, pela relação da receita com o valor da 

propriedade onde situado o empreendimento. Daí porque o setor valer-se de índices 

adicionais70, tais como o same store rent (SSR)71 ou o same store sales (SSS)72 - 

que medem, respectivamente, a evolução dos aluguéis pagos e das vendas das 

lojas já instaladas no empreendimento ao longo de um período, geralmente anual.   

Além disso, esses dados de cunho econômico-negocial confirmam, na 

prática, a diferenciação jurídica supramencionada entre as relações locatícias 

havidas nos SC e aquelas comuns atinentes aos negócios imobiliários comumente 

praticados; ponto de extrema relevância na compreensão desse modelo de 

negócios.   

Outra característica importante que deve ser ressaltada é que por força 

convencional esse contrato locatício especial vincula o lojista ingressante, 

obrigatoriamente, à Associação de Lojistas que gravita entorno do SC; é outro 

instrumento fundamental a dar vida jurídica às peculiaridades que caracterizam 

esse empreendimento.  

 

2.4 O estatuto da Associação dos Lojistas para o Fundo de Promoção 

 

Em que pese a ABRASCE apontar, em publicações institucionais, que a 

“[...] associação dos lojistas não constitui elemento essencial da estrutura contratual 

                                                 
70 Os índices imobiliários também são utilizados, como o net operating income (NOI), que mede a 

capacidade do empreendimento de gerar receitas correntes, porém com adaptações, já que as 
receitas correntes vão além do aluguel (fator fixo e variável) – que já é calculado e precificado de 
forma diversa – e englobam resultado de cessões de uso, de estacionamento, de publicidade no 
mall, para configurar a receita corrente.  

71 “Aluguéis das mesmas lojas”. Índice que mede a evolução do aluguel recebido das mesmas lojas 
que já se encontravam no empreendimento.  

72 “Vendas das mesmas lojas”: Índice que mede a  evolução de vendas declaradas de lojas que já 
se encontravam no mesmo local do empreendimento no período de análise 
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que disciplina a relação entre lojistas e empreendedores”, havendo, de fato, 

empreendimentos nos quais tal estrutura inexiste73, esse trabalho demonstrará que 

tal entidade associativa é necessária, sim, inclusive para fins de melhor gestão 

tributária do SC e, por isso, a tratará como figura elementar – na esteira do que faz 

a doutrina nacional.  

Estabelecem as Normas Gerais do SC a obrigação de cada lojista, que 

é reafirmada nos respectivos contratos individuais de locação, de filiar-se a uma 

Associação de Lojistas que terá como finalidade planejar e realizar as frequentes e 

necessárias campanhas publicitárias realizadas pelos SC, que visam a incrementar 

a exposição do empreendimento e o nível de consumo nele realizado a beneficiar, 

principalmente, os lojistas que o integram.  

Lembra Landislau Karpat que a ideia desse tipo de associação de 

comerciantes não é nova e já era praticada por comerciantes de determinado bairro 

ou localidade. O fator diferencial existente nessas associações criadas no seio de 

um SC é a sua capacidade de angariar um volume maior de recursos e o fazer de 

forma coordenada - ante ao grande número de lojistas envolvidos e a 

obrigatoriedade da contribuição caracterizada pelo Fundo de Promoções, que será 

analisado de forma pormenorizada na sequência –, possibilitando a realização de 

campanhas mais vultosas e profissionais.74  

Na mesma linha segue Caio Mário da Silva Pereira ao lembrar que a 

natureza organizacional dos SC “[...] exige um ordenamento constante, que 

somente se obtém germinando o contrato de locação ao Fundo de Promoções e à 

Associação dos Lojistas”.75 

A Associação dos Lojistas do SC presta-se, portanto, para gerenciar de 

forma unificada e profissional os recursos cobrados de cada lojista e do 

empreendedor a título de “fundo de promoção” e para aplicá-los de forma planejada 

nas campanhas que “venderão” o empreendimento para o público consumidor. Em 

alguns casos, também, é a entidade que fornece cursos profissionalizantes para os 

lojistas integrantes do empreendimento no intuito de aumentar a capacidade 

profissional e comercial desses membros.  

                                                 
73  ABRASCE. Associação Brasileira de Shopping Centers. Aspectos Jurídicos em shopping 

centers. São Paulo, SP, 2011 p. 73.  
74 KARPAT, Ladislau. Shopping center: manual jurídico. São Paulo: Hermus, 1993, p. 69-70. 
75 PEREIRA, Caio Mário da Silva. “Shopping Centers” – organização econômica e disciplina jurídica. 

In: Revista dos Tribunais. Ano 73. Volume 580. fev/84. São Paulo: RT, 1984. p. 22. 
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Pode servir, também, para representar os interesses dos lojistas diante 

ao empreendedor, apresentando-lhe as demandas e reclamações daqueles, sendo, 

contudo, muito comum haver uma Associação específica para tanto, diversa da 

Associação para o Fundo de Promoção.  

O seu Estatuto define quem são seus membros, como as decisões serão 

tomadas, se haverá mensalidade a ser recolhida em valores para além do fundo de 

promoção mensalmente recolhido dos lojistas e do empreendedor – que deve dela 

participar e para ela contribuir já que, ainda que indiretamente, se beneficiará dos 

proveitos advindos das promoções76, embora a prática muitas vezes assim não 

demonstre.  

É verdadeira pessoa jurídica, já que seu estatuto deve ser arquivado em 

Ofício de Registro Civil, que tem no empreendedor, nos lojistas e, eventualmente, 

no administrador a pessoa de seus associados participantes. Geralmente é 

composta por uma Assembleia Geral de cunho deliberativo, principalmente sobre 

as contas do Fundo de Promoção, e por uma Conselho Diretor, formado por um 

Presidente, um Tesoureiro e, comumente, um Diretor de Marketing, que tem cunho 

administrativo/executivo incumbido de planejar e executar o orçamento e o 

programa anual de promoções, elaborar prestação de contas do Fundo, gerenciar 

a controladoria e a contabilidade da Associação e do Fundo. Via de regra, essa 

Associação não possui capital social ou patrimônio e sua única receita advém da 

contribuição obrigatória paga pelos integrantes do SC destinada ao Fundo de 

Promoções por ela gerida. 

A importância dessa figura é tamanha que tanto as Normas Gerais 

quanto os Contratos de Locação firmados individualmente com cada um dos lojistas 

são expressos ao exigirem de cada um deles a adesão a essa Associação e o 

adimplemento do fundo de promoção e de eventuais mensalidades exigidas, sob 

                                                 
76 Esse é o entendimento, também, de Rubens Requião: “No meu modo de entender, a origem 

“Fundo de Promoções Coletivas” não é resultante do contrato de locação do centro, mas constitui 
uma criação da Associação de Lojistas”, a quem compete angariar suas contribuições a administrá-
lo, em proveito coletivo dos lojistas. Daí por que também o empreendedor deve para ele contribuir, 
pois as atividades decorrentes da propaganda e das promoções vão se refletir no prestígio do nome 
do “centro comercial”, aumentando sua produção, da qual participa o locador” (REQUIÃO, Rubens. 
Considerações jurídicas sobre os centros comerciais (“shopping centers”) no Brasil. Revista dos 
Tribunais, São Paulo, v. 72, n. 571, maio, 1983. p. 29). 
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pena de rescisão imediata das avenças firmadas e a retirada do comerciante do 

empreendimento. 77 

Diz-se Associação “dos Lojistas”, pois cada um dos integrantes deve dela 

participar e definir os rumos das campanhas publicitárias a serem realizadas, pois 

são eles, como lembra Karpat78, os beneficiários diretos dessas ações de marketing.  

Essa Associação talvez seja – e deveria sê-lo, ainda que a prática nos 

demonstre algumas deficiências nesse conceito, cujas consequências serão objeto 

desse estudo mais adiante - a expressão máxima da comunhão de interesses e das 

relações recíprocas havidas entre os integrantes do empreendimento ao ponto de 

congregá-los em uma entidade sem fins lucrativos que, com a participação de todos 

os seus integrantes, definirá os rumos do SC.  

Do ponto de vista tributário, como se verá adiante, a efetividade dessa 

figura assume um papel importantíssimo para os impactos fiscais a que podem estar 

sujeitos os valores recolhidos dos integrantes do empreendimento a título de “fundo 

de promoção”.  

 

2.5 Shopping Centers e as redes empresariais  

 

A análise do modelo de negócios feita acima leva-nos a identificar, nos 

SC, uma interligação de diversas empresas que compartilham entre si vantagens 

materiais e imateriais e assumem, umas com as outras, deveres de colaboração 

mútua para atingirem um objetivo comum que é a maximização dos resultados por 

meio da criação de um ambiente que potencialize o consumo.  

Essas características assemelham o modelo ao fenômeno 

socioeconômico das “redes empresariais”. Estudar os shopping centers sob essa 

perspectiva nos ajudará a explicar e a entender melhor as dificuldades que a 

doutrina jurídica nacional e a própria jurisprudência vêm encontrando na 

                                                 
77 Dinah Pinto ressalta esse ponto que demonstra a importância, sim, dessa Associação: “Realçando 

a importância dessa associação obrigatória, são as severas penalidades impostas ao lojista que 
infringir qualquer item do regulamento, que estipula desde a pena mínima de suspensão das 
atividades sociais durante certo prazo à expulsão do sócio, se este cometeu falta de maior 
gravidade, cuja deliberação é da competência da assembleia geral. Porém, esse não é ainda o 
limite do poder de punir que a associação pode aplicar ao sócio faltoso: a eliminação como 
componente da mesma poderá ocasionar não só a rescisão do contrato entre o proprietário e o 
lojista infrator, como a expulsão do sócio sem direito, nesse caso, a qualquer indenização por parte 
do proprietário. (PINTO, Dinah Sonia Renault. Shopping Center: uma nova era empresarial. 2ª ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 1992. p. 44). 

78 KARPAT, Ladislau. Shopping Center: manual jurídico. 1ª ed. São Paulo: Hermus, 1993. p. 69. 
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qualificação jurídica desses empreendimentos; outrossim, essa perspectiva de 

análise auxiliará a compreender a proposta de qualificação que será adiante 

sugerida. Esses pontos serão objeto do próximo capítulo.  

Por hora, cumpre-nos apresentar o conceito de “redes empresariais”, 

fenômeno que muitas vezes é relacionado pela literatura especializada com 

evolução tecnológica, mas que pode ser verificado em vários setores econômicos 

já há algum tempo, como, por exemplo, nos ramos editorial, da construção civil, da 

indústria cinematográfica, de têxteis, etc.79  

Apesar de atualmente ser muito vinculado aos novos negócios do setor 

tecnológico80, o conceito de “redes empresariais” é amplo e pode, perfeitamente, 

ser aplicado aos mais diversos setores da economia em que se verifiquem as suas 

principais características – exercício de atividades individuais sob a égide de um 

regime de cooperação mútua -, assim definidas por Gunther Teubner, quando diz 

que as redes são: 

 

[…] modes of organizing economic activities that bind formally independent 
firms who are more or less economically dependent upon one another 
through stable relationships and a complex reciprocity that is more co-
operative than competitive in form.81  

 

Walter W. Powell, por sua vez, aponta que as redes empresariais 

caracterizam-se por serem uma forma específica de ação coletiva nas quais a 

cooperação se faz presente como efetivo compromisso entre as partes; criam-se 

incentivos para a transferência de conhecimento e informação entre as partes; são 

mais eficientes quando se precisam de recursos variáveis em um mercado incerto 

e representam meios propícios para a melhor utilização e valorização de bens 

intangíveis, como conhecimentos tácitos e know-how, por exemplo.82  

                                                 
79 Sobre o tema Cf. POWEL, Walter W. Neither market nor hierarchy. Network form of organization. 

Research in Organizational Behavior, v. 12, p. 295-336 Disponível em: 
<http://www.uvm.edu/~pdodds/files/papers/others/1990/powell1990a.pdf> Acesso em: 29 mar. 
2018. . 

80 Cf. CEVENINI, Claudia. Agents in the virtual enterprise: some legal notes. Proceedings of Lea, 
Bologna, p. 59-64, 2002. Disponível em: 
<https://www.researchgate.net/publication/228795941_Agents_in_the_Virtual_Enterprise_Some_L
egal_Notes>. Acesso em: 29 mar. 2018; MATOS-CAMARINHA, Luis M.; AFSARMANESH, 
Hamideh (Editors). Collaborative networked organizations: a research agenda for emerging 
business models. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2004.  

81  TEUBNER, Gunther. Networks as connected contracts. Tradução para o inglês: Michele 
Everson. Oxford: Hart publishing, 2011. p.17. 

82 POWEL, Walter W. Neither market nor hierarchy. Network form of organization. Research in 
Organizational Behavior, v. 12, p. 330. Disponível em: 

https://www.researchgate.net/publication/228795941_Agents_in_the_Virtual_Enterprise_Some_Legal_Notes
https://www.researchgate.net/publication/228795941_Agents_in_the_Virtual_Enterprise_Some_Legal_Notes
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Segundo Powell, é comum associar a formação de redes empresariais 

com a redução dos custos de transação dos envolvidos. Porém, adverte o autor, 

nem sempre esse é o principal motivo. Muitas redes, ao contrário, incrementam 

custos das partes que a integram, porém surgem para garantir acesso a bens 

intangíveis compartilhados em seu seio, bem como para reduzir incertezas e 

aumentar o nível de confiabilidade e de capacidade de reação das empresas às 

demandas do mercado.83 

As redes empresariais manifestam-se de diversas formas, algumas mais 

estáveis, outras mais dinâmicas. Dentre essas últimas, encontram-se aquelas que 

Emily M. Weitzenboeck denominou de “enterprise pools”.84 

Segundo a autora, essa modalidade é comumente identificada pelo 

agrupamento de empresas, geralmente pequenas e médias que encontram 

dificuldades para alcançarem sozinhas novos mercados e, por isso, se agrupam em 

um acordo de colaboração mútua. Esse pool, aponta Weitzenbock, funciona como 

um ambiente controlado que é formado por empresas que precisam atender a certos 

critérios de competências desejadas pelo grupo e de boa reputação comercial, 

devendo manter ao longo do tempo um bom nível de desempenho econômico, de 

bom relacionamento com os demais integrantes da rede, de lealdade para com 

todos, etc. Há, nessa rede, um forte elemento de confiança mútua que deriva, 

segundo a autora, de um conjunto de regras básicas obrigatórias (“rules of the 

game”), que podem ser instrumentalizadas de diversas formas, mas que sempre 

definem o comportamento das partes e seus deveres comuns.85  

Em todas as redes empresariais convivem interesses individuais que são 

submetidos, de certa forma e intensidade, aos interesses da coletividade formada e 

vice-versa. As partes renunciam ao seu direito de realizar, unicamente, seus 

                                                 
<http://www.uvm.edu/~pdodds/files/papers/others/1990/powell1990a.pdf> Acesso em: 29 mar. 
2018.  

83 POWEL, Walter W. Neither market nor hierarchy. Network form of organization. Research in 
Organizational Behavior, v. 12, p. 332. Disponível em: 
<http://www.uvm.edu/~pdodds/files/papers/others/1990/powell1990a.pdf> Acesso em: 29 mar. 
2018. 

84  WEITZENBOECK, Emily M. A Legal framework for emerging business models: dynamic 
networks as collaborative contracts. Cheltenham, UK, Northamptom, MA, USA: Edward Elgar, 2012, 
p. 6. 

85  WEITZENBOECK, Emily M. A Legal framework for emerging business models: dynamic 
networks as collaborative contracts. Cheltenham, UK, Northamptom, MA, USA: Edward Elgar, 2012, 
p.7. 
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próprios interesses às custas dos demais.86 Há uma atuação individual cercada por 

regras e interesses da coletividade, calcadas que são em deveres de colaboração. 

Existe, portanto, nas redes, uma situação paradoxal caracterizada, nas 

palavras de Teubner, pelo “[...] exercício de individualidades de forma orientada a 

cooperar/colaborar com anseios coletivos” a que o autor nominou de “double-bind 

situation”.87 Esses interesses antagônicos convivem de forma harmônica entre si 

nas redes empresariais, pois elas são constituídas a partir de um arranjo 

institucional híbrido e complexo composto por elementos típicos de relações 

contratuais independentes, com outros inerentes a uma relação societária.88 

Todos esses elementos estão presentes nos SC, que combina 

característica de redes empresariais dinâmicas do tipo enterprise pools com uma 

certa e necessária centralização inerente às redes empresariais mais estáveis. 

Como visto acima, esses empreendimentos são compostos por uma 

variedade de empresas com diversas especialidades, muitas vezes concorrentes 

entre si, que, por terem sido previamente selecionadas pelo empreendedor, unem-

se em um plexo de relações jurídicas cooperativas e colaborativas, com interesses 

compartilhados com o intuito de maximizarem seus resultados econômicos – do 

qual o empreendedor participará - por meio do compartilhamento e composse de 

vantagens materiais (qualidade do imóvel, por exemplo) e imateriais (tenant mix, 

clientela, marketing, o “sobrefundo de comércio do empreendimento”, etc.). 

Essa estrutura cria um ambiente de sinergia entre os participantes a 

promover resultados que não seriam obtidos se cada lojista atuasse isoladamente 

– num comércio de rua, por exemplo – ou se o empreendedor locasse cada espaço 

sem qualquer planejamento – como numa simples galeria comercial; ainda que daí 

decorram maiores custos de transação que existiriam se a atuação de cada parte 

se desse de forma isolada da rede – como a obrigatoriedade de ratear as despesas 

comuns e contribuir para um fundo de promoções, que recaem sobre lojistas e 

empreendedor, e inexistem no comércio de rua.  

                                                 
86 POWEL, Walter W. Neither market nor hierarchy. Network form of organization. Research in 

Organizational Behavior, v. 12, p. 303.. Disponível em: 
<http://www.uvm.edu/~pdodds/files/papers/others/1990/powell1990a.pdf> Acesso em: 29 mar. 
2018. 

87  TEUBNER, Gunther. Networks as connected contracts. Tradução para o inglês: Michele 
Everson. Oxford: Hart publishing, 2011. p.39-40. 

88  TEUBNER, Gunther. Networks as connected contracts. Tradução para o inglês: Michele 
Everson. Oxford: Hart publishing, 2011. p.41-42. 
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Tal como numa rede empresarial dinâmica, essas empresas são 

selecionadas por conta de suas atividades específicas visando à promoção do 

tenant mix de lojas existentes no empreendimento a partir de um padrão mínimo de 

qualidade e desempenho previamente estabelecidos e exigidos.  

Por outro lado, nos SC há, também, um elemento de redes estáveis 

consubstanciado no know-how detido pelo empreendedor, ou pelo administrador 

que o representa, que desempenhará o papel de controle/administração dos 

interesses conflitantes, planejamento e organização do empreendimento com fins 

de alcançar o objetivo comum vislumbrado por todos – maximização de resultados, 

por exemplo -,  

Formam, entre os intervenientes, um verdadeiro agrupamento 

coordenado de empresas que se unem para compartilharem deveres e vantagens, 

materiais e imateriais, que são regidos e regulados pelas Normas Gerais e pelos 

Regimentos Internos, que introduzem as “regras do jogo” dessa composse.  

Dentro dessas regras estão algumas que retiram do lojista uma parcela 

de sua autonomia empresarial em prol de um ambiente cooperativo. São elas, por 

exemplo, as que: definem o tipo e qualidade do produto a ser vendido e dos próprios 

padrões de construção e decoração da loja; exigem um desempenho mínimo do 

integrante; o comprometimento de não concorrência em um raio mínimo de 

localização do empreendimento; o dever do empreendedor de manter a qualidade 

do tenant mix, etc.   

Contudo, as Normas Gerais e o Regimento interno não retiram por 

completo a individualidade de cada uma das partes, que agem visando aos seus 

próprios interesses, ainda que o façam respeitando uma série de deveres 

colaborativos previamente estabelecidos para todos, sejam lojistas ou 

empreendedor. De outra ponta, esse regramento coletivo não chega a formar uma 

entidade societária autônoma ou um ente único.  

Há, nos SC, então, aquela situação de double-bind a que se referiu 

Teubner. Os lojistas, de um lado, pretendem exercer suas atividades comerciais, 

mas as veem limitadas por deveres colaborativos advindos da composse dos bens 

e vantagens materiais e imateriais compartilhados com os demais; o empreendedor, 

por sua vez, não pode ser um agente passivo como um mero locador que apenas 

cede um espaço e espera receber seu aluguel, deve dispor do seu know-how para 

manter sempre atualizado e eficiente o tenant mix e o ambiente de consumo, 
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contribuindo, também, para a ampliação e manutenção das vantagens 

compartilhadas entre todos.  

Esse conflito aparente de interesse é acomodado, justamente, pela 

institucionalização da estrutura híbrida de que falou Teubner e que encontra nas 

Normas Gerais e no Regimento interno os padrões de “autorregularização” que 

acomodam os interesses conflitantes existentes típico dos negócios em rede (aquilo 

que o autor denominou de “dual orientation”).89 

Isso faz com que os SC possuam características contratuais mescladas 

com regras análogas a de uma estrutura societária, sem, contudo, se reduzirem a 

uma forma contratual típica ou atípica nem, muito menos, darem vida a uma nova 

pessoa jurídica autônoma. Isso causa uma “confusão jurídica” 90 tendo em vista os 

elementos e institutos tradicionalmente previstos pelo ordenamento jurídico.   

Os “ruídos” dessa tradução do conceito de “redes” para o Direito 

(“econômico para jurídico”) corroboram e sustentam as críticas que serão feitas no 

capítulo seguinte aos modelos tradicionais de qualificação jurídica dos SC adotados 

pela doutrina privatista. Isso porque as redes empresariais são um fenômeno 

econômico – e não jurídico91 - complexo e híbrido que não comportam submissão 

analógica ao regramento do direito contratual ou do direito empresarial de forma 

isolada, como querem as qualificações consagradas dos SC que passam a ser 

analisadas. 

É o que será objeto do capítulo seguinte, no qual também será sugerida 

uma nova proposta de enquadramento jurídico dos shoppings centers.  

 

2.6 Conclusões parciais sobre o modelo de negócios dos SC 

 

                                                 
89  TEUBNER, Gunther. Networks as connected contracts. Tradução para o inglês: Michele 

Everson. Oxford: Hart publishing, 2011. p.65. 
90 É o que alerta Teubner quando diz que: “Such networks are extraordinarily confusing phenomena 

of private coordination since the neither fit within the market category nor within the concept of 
organization. […] The concept of ‘network’ itself is clearly inappropriate as a technical legal term 
since networks cut across the conceptual framework of private law doctrine. In legal terms, networks 
can take the form either of partnerships, corporate groups, relational contracts or of special 
tor/contractual relationships. For this reason, alone, the autonomy of legal doctrine precludes the 
immediate adoption of the social science concept of ‘network’ as a legal category”. (TEUBNER, 
Gunther. Networks as connected contracts. Tradução para o inglês: Michele Everson. Oxford: 
Hart publishing, 2011. p.1). 

91  É essa advertência inicial constante da obra de Teubner: “Network is not a legal concept”. 
(TEUBNER, Gunther. Networks as connected contracts. Tradução para o inglês: Michele 
Everson. Oxford: Hart publishing, 2011. p.1). 
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Mais do que um simples aglomerado de locações havidas em um mesmo 

imóvel, os SC caracterizam-se pela existência de organização, planejamento e 

interesses comuns entre os participantes, mormente na maximização dos lojistas 

da qual o empreendedor participa. 

Os SC surgem da experiência e know-how do empreendedor para atrair, 

selecionar e organizar diversos lojistas em um único ambiente de forma a maximizar 

a atratividade do centro comercial e a experiência de consumo por ele 

proporcionada. Tal planificação pode ser definida como tenant mix.  

Toda essa organização dá vida a elementos materiais e imateriais dos 

quais usufruem e para os quais devem contribuir em comunhão os locatários e o 

empreendedor, em regime de composse sobre áreas comuns do empreendimento 

que é regulado pelas Normas Gerais e pelo Regimento Interno de cada instrumento, 

os quais funcionam como normas padrões de convivência e conduta dos SC, bem 

como o estruturam e vinculam as demais relações jurídicas havidas em seu seio, 

especialmente as de natureza locatícia – vinculadas a contratos de locações inter-

relacionados - e associativa – verificada na Associação dos Lojistas para o Fundo 

de Promoção.  

Está presente nos SC um forte dever de cooperação mútua entre os seus 

integrantes para alcançarem um objetivo comum mediato de maximização de seus 

resultados individuais. Nesses centros de compras, os anseios individuais 

persistem, porém, devem ser exercidos em consonância com deveres gerais que 

os limitam. 

Há, portanto, um paradoxo de interesse que acomoda uma complexa 

estrutura de rede empresarial dinâmica que mescla elementos tipicamente 

contratuais com outros característicos de entidades societárias sem que, contudo, 

possa essa formatação ser reduzida a um simples contrato ou dar vida a uma 

pessoa jurídica própria.  

Os SC assemelham-se, sim, a uma rede empresarial com características 

que mesclam elementos das redes dinâmicas – mobilidade de partes – e estáveis 

– centralização do planejamento - calcada na composse, uso comum e cooperação 

de vários integrantes detentores de anseios individuais muitas vezes conflitantes e 

concorrentes, porém com objetivo comum de maximização de resultados; 

organizada e regulada, via de regra, em estrutura assemelhada a de um condomínio 
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cuja validade jurídica é inegável. Daí porque, poder se dizer que tratam-se de uma 

rede empresarial mista organizada sob uma coligação contratual própria. 

Essa conceituação é de suma importância para a adequada qualificação 

jurídica do modelo de negócios estudado e dos resultados tributários daí advindos 

e, por isso, não pode ser desconsiderada.  
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3 QUALIFICAÇÃO JURÍDICO-CONTRATUAL DOS SHOPPING CENTERS 

 

A incidência tributária, como sugerem os arts. 109, 110 e 116, II, do CTN, 

possui íntima ligação com as formas e institutos do direito contratual privado. E 

assim o é, pois, como ensina Antônio Junqueira de Azevedo, “o direito é um sistema 

complexo” por possuir diversos elementos heterogêneos que estão em constante 

movimento e se inter-relacionam de variadas maneiras, exigindo-se, contudo, que 

nessas trocas de experiência cada microssistema jurídico respeite as formas e 

funcionalidades do outro, o que aguça a complexidade, porém, ao mesmo tempo, 

garante a integridade do ordenamento jurídico.92 

Paulo de Barros Carvalho aponta que ainda que os princípios de direito 

privado não sejam integradores imediatos da legislação tributária, eles são 

essenciais para a compreensão de institutos, formas e conceitos de direito privado 

integrantes das normas jurídico-tributárias - especialmente de seu consequente - 

sempre que o legislador tributário nada dispuser sobre eles.93 Na mesma linha já 

explicava Alcides Jorge Costa que “[...] a tributação recai sempre sobre fatos e 

situações com conteúdo econômico, na sua quase totalidade, regulados pelo direito 

privado”.94 

O Supremo Tribunal Federal (STF) por diversas vezes tem reconhecido 

essa inter-relação contínua e viva entre Direito Privado e Direito Tributário, 

apontando a importância ao respeito das qualificações jurídicas postas pelo direito 

privado, que sejam adotadas pela norma tributária como situações relevantes para 

as hipóteses de incidência95, ressaltando que “[...] em Direito, os institutos, as 

                                                 
92 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. O direito como sistema complexo de 2ª ordem: sua autonomia. 

Ato nulo e ato ilícito. Diferença de espírito entre responsabilidade civil e penal. Necessidade de 
prejuízo para haver direito de indenização na responsabilidade civil. In: ______. (Org.). Estudos e 
pareceres de direito privado. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 26-27; 36. 

93 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 
105-106. 

94  COSTA, Alcides Jorge. Direito tributário e direito privado. In: MACHADO, Brandão (Coord.). 
Direito tributário: estudos em homenagem ao Prof. Ruy Barbosa Nogueira. São Paulo: Saraiva, 
1984. p. 222. 

95  Cf. por exemplo, RE 574.706/PR (DJe 02/10/2017); RE 540.829/SP (DJe 18/11/2014); RE 
240.785/MG (DJe 16/12/2014). 
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expressões e os vocábulos têm sentido próprio”96 que devem ser respeitados para 

que a incidência tributária se amolde ao “figurino constitucional” previamente posto. 

Nessa linha, e levando-se em consideração o alerta de Luciano Amaro97 

no sentido de que “os contratos habitam a província tributária com foros de 

cidadania” e sobre ela exercem sobeja interferência, é que se entende ser essencial 

a adequada apreensão da realidade jurídico-contratual que cerca o modelo de 

negócios de SC acima descrito para que se possa capturar a real capacidade 

contributiva neles manifestada. 

Sendo assim, como se esclarecerá melhor no capítulo 4, a qualificação 

jurídico-contratual dos SC terá influência no regime tributário dos fluxos financeiros 

havidos no seio desse empreendimento, em especial no que toca ao rateio das 

despesas comuns e às contribuições ao fundo de promoção - que são objetos do 

presente estudo.  

Contudo, antes de partir para a relação intranormativa existente entre 

Direito Tributário e Direito Civil, é preciso que se dê a devida atenção à correta 

transposição de estruturas e modelos originados no campo socioeconômico para o 

Direito, o que requer a adequada compreensão do fenômeno socioeconômico 

subjacente e a utilização de filtros próprios do sistema jurídico para que se tenha o 

adequado trato da interdisciplinaridade a que se refere Marcelo Neves.98 É o que se 

pretende fazer a seguir, ao criticarmos os enquadramentos jurídicos tradicionais 

propostos pela doutrina tradicional para os SC e elegermos um como o mais 

adequado para tanto. 

 

                                                 
96  STF. AI 623226 AgR, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 

01/02/2011, DJe-046 DIVULG 10-03-2011 PUBLIC 11-03-2011 EMENT VOL-02479-01 PP-00212 
RDDT n. 188, 2011, p. 173-175. 

97 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 34. 
98 Tal como define Marcelo Neves, para quem a interdisciplinaridade é uma comutação discursiva 

respeitando as autonomias disciplinares de cada um dos campos do conhecimento, veja: “Nessa 
perspectiva, a interdisciplinaridade não surge para negar a autonomia disciplinar, baseada em 
necessidades e racionalidades próprias dos respectivos campos do saber, mas sim para fortificar 
lhe. Entretanto, ao fortalecer a autonomia, busca facilitar a compreensão recíproca dos discursos 
envolvidos, em princípio herméticos e opacos uns para os outros. [...] Na interdisciplinaridade, a 
linguagem própria de um campo do saber, por exemplo, a economia, é traduzida na linguagem 
próprio do outro campo, por exemplo, a dogmática jurídica. Tal tradução é feita de acordo com os 
critérios do campo em que a linguagem advinda do outro campo pretende ter relevância. Aqui cabe 
lembrar o provérbio ‘traduttori, tradittori’. Em outras palavras, a interdisciplinaridade é um espaço 
fluído e instável de comutação discursiva”. (NEVES, Marcelo. Pesquisa Interdisciplinar no Brasil: o 
paradoxo da interdisciplinaridade. Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica, Porto Alegre, 
v. 1. n. 3, p. 207-214, 2005). 
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3.1 Análise crítica das principais correntes doutrinárias que se debruçaram sobre o 

tema 

 

É possível identificar quatro correntes que definem juridicamente os SC 

a sua maneira, quais sejam: (i) contrato típico de locação; (ii) contrato atípico; (iii) 

empresa de conjunto; e (iv) coligação contratual.  

As três primeiras cometem, justamente, o vício de pretender congregar a 

rede empresarial que modela os SC em uma única estrutura jurídica tradicional 

(contratual ou societária), desprezando as características do fenômeno 

socioeconômico subjacente e transpondo-o para o mundo jurídico de forma 

acriteriosa, além de desprezar toda a estrutura formal que a sustenta, calcada que 

é numa teia de negócios jurídicos interligados. A quarta delas, por sua vez, é a que 

apresenta a melhor formulação jurídica a recepcionar a estrutura híbrida verificada 

no bojo da rede que compõe o SC, bem como a estrutura de negócios e de relações 

jurídicos que o sustentam.  

 

3.1.1 Contrato típico de locação 

 

A primeira das correntes doutrinárias, e talvez a majoritária, é a que 

encara as relações jurídicas havidas nos SC como locações por excelência, ainda 

que limitadas ou transmudadas em alguns aspectos laterais. Essa posição encontra 

lastro em trabalhos como o de Caio Mario da Silva Pereira. Para esse autor, por 

exemplo, “[...] o fato de o ´contrato de locação´ das lojas de shopping center, com 

toda a parafernália de dependências e acessórios, de tipo físico ou intelectual, exigir 

modelação específica às contingências mercadológicas do empreendimento não 

retira ao contrato a natureza de ´contrato de locação’.”99 Ou seja, mesmo ante as 

limitações e obrigações impostas ao locador, e que são inerentes aos SC, Pereira 

acredita que ainda subsistiria como regulador dessas relações a configuração 

básica do tipo específico de locação com toda a disciplina contratual para ele 

prevista.100 

                                                 
99 PEREIRA, Caio Mário da Silva. “Shopping Centers” – organização econômica e disciplina jurídica. 

In: Revista dos Tribunais. Ano 73. Volume 580. fev/84. São Paulo: RT, 1984. p. 22. 
100 PEREIRA, Caio Mário da Silva. “Shopping Centers” – organização econômica e disciplina jurídica. 

In: Revista dos Tribunais. Ano 73. Volume 580. fev/84. São Paulo: RT, 1984. p. 25. 
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Mesma posição é adotada por Washington de Barros Monteiro quando 

nega possível atipicidade entre a avença celebrada por empreendedor e lojista e 

afirma que “esse contrato é, desenganadamente, o de locação, embora com 

algumas peculiaridades, que, todavia, não chegam a descaracterizá-lo” 101, dentre 

as quais estariam as limitações ao lojista e o aluguel percentual. Outros autores 

também seguem a mesma linha de raciocínio, como Modesto Carvalhosa 102  e 

Ladislau Karpat, este afirmando que os contratos assumem as características 

típicas de uma locação, o que teria sido corroborado pela Lei 8245/91.103 

Tal posição, com a devida vênia, comete o mesmo equívoco daquela que 

aponta existência de um contrato atípico nas relações entre SC e lojista e que será 

objeto de análise abaixo. Ambas parecem ignorar que empreendedor e lojista não 

se ligam apenas por uma relação contratual que possui apenas uma 

contraprestação, como seria, por exemplo, a relação locatícia. Escapa dessas 

correntes, em suas definições, a complexidade das relações econômicas e jurídicas 

havidas no modelo de negócios aqui analisado.  

É evidente que, em regra, há locação no bojo de um SC104 – e as há a 

centenas, em alguns -, contudo esse empreendimento não se resume, apenas, a 

um aglomerado de relações locatícias como foi visto acima e, muito menos, as 

relações jurídicas travadas entre o desenvolvedor do centro de compras e o lojista 

resumem-se a de uma simples locação.  

O empreendedor assume, para essa corrente doutrinária, a figura 

equiparada a de um locador. Contudo, como visto, não tem as mesmas simples 

obrigações que essa última figura teria para fazer frente a uma simples 

contraprestação do locatário – a qual se equipararia o lojista aderente ao 

empreendimento. Para fazer jus a sua remuneração, o empreendedor deve não só 

ceder o espaço ao lojista interessado para que ele exerça a sua atividade comercial 

– como faria um simples locador -, como deve, também, eivar esforços para sempre 

                                                 
101 MONTEIRO, Washington Barros. “Shopping Centers”. Revista dos Tribunais. Ano 73. Volume 

580. fev/84. São Paulo: RT, 1984. p. 12. 
102  CARVALHOSA, Modesto. Considerações sobre relações jurídicas em shopping centers. In. 

PINTO, Roberto Wilson Renault; OLIVEIRA, Fernando A. Albino de (Coords.). Shopping centers: 
questões jurídicas. São Paulo: Saraiva, 1991. p. 168. 

103 KARPAT, Ladislau. Shopping Center: manual jurídico. 1ª ed. São Paulo: Hermus, 1993. p.37. 
104 É bom sempre lembrar que a locação pode sequer existir. Basta que o lojista seja proprietário do 

empreendimento, como era comum nos primórdios e ainda, raramente, ocorre como denuncia o 
litígio julgado pelo TJDF, citado na nota 58 supra, sobre um SC em que alguns dos comerciantes 
ali instalados eram proprietários e, por isso, pretendiam se esquivar do rateio das despesas.  
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manter a atratividade do complexo comercial por ele idealizado, com a adequação 

e organização efetiva do tenant mix, principalmente. A remuneração recebida será 

sempre um percentual do faturamento do lojista – seja ele no mínimo estimado 

previamente ou no excesso verificado concretamente -, como contraprestação aos 

esforços mercadológicos prestados.   

Ou seja, diferentemente de um locador comum, o empreendedor tem 

deveres colaterais para os demais integrantes do empreendimento que acabam por 

permear a sua atividade individual.  

Outrossim, o empreendedor de SC tem, diferentemente de um simples 

locador, a possibilidade de obter outras formas de contraprestação que não o 

aluguel e que decorrem de sua atividade, como, por exemplo, a res sperata ou a 

cessão do direito de uso - figuras distintas da relação locatícia pura e simples. 

De outra ponta, para o lojista, não basta apenas zelar pelo imóvel e pagar 

um aluguel mensal. Dele é exigido que exerça sua atividade comercial com a 

máxima eficiência e nos estritos limites e regramentos por ele aderidos quando do 

ingresso no empreendimento, para daí fruir, em composse com os demais 

membros, dos benefícios advindos dos bens materiais e imateriais do complexo de 

compras. Ou seja, exerce sua atividade individual com limitações coletivas. 

Nessa linha, tem obrigações adicionais, inclusive quando se fala das 

contraprestações mensais que não se limitam à remuneração pelo uso de um 

imóvel, atingindo, também, o dever de arcar, proporcionalmente, com os custos 

derivados da utilização do complexo de vantagens ofertadas e compartilhadas com 

os demais e de fomentar a imagem desse centro comercial com o custeio de um 

fundo de promoções; ônus que deriva do dever de cooperação mútua entre os 

participantes o qual, por sua vez, advém do próprio complexo de relações jurídicas 

e econômicas existentes e vai muito além da relação bilateral existente numa 

locação pura e simples para atingir nível de relacionalidade que extrapola os limites 

dessas avenças.105. 

                                                 
105 Judith Martins-Costa segue na mesma linha quando afirma que: ”Sendo manifesto o caráter 

“comunitário” da relação jurídica travada entre lojista e empreendimento, por lógica consequência, 
se há de concluir que tal relação é inconfundível, - estrutural, lógica e axiologicamente – com 
aquelas derivadas de contratos fundados na bilateralidade e na individualidade como uma locação 
comercial “comum” para a qual foi prevista, primordialmente, o regramento da Lei Locatícia.[...] As 
peculiaridades anotadas quanto à “estrutura shopping center” também estão refletidas nos acordos 
locatícios pactuados entre o empreendimento e os lojistas. Uma análise externa apontará a sua 
bilateralidade, onerosidade, comutatividade e consensualidade. Já a análise interna, baseada nos 
deveres defluentes do vínculo, acrescentará que tais contratos costumam se caracterizar, 
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Em outros dizeres: empreendedor e lojista podem possuir uma relação 

locatícia – se esse não for, também, proprietário do empreendimento, como ocorreu 

nos primórdios -, porém essa não dá conta, por si só, de apreender todas as 

relações jurídicas com suas prestações e contraprestações mútuas e gerais – de 

cunho material e imaterial - havidas entre eles e os demais integrantes do 

empreendimento, como quis fazer crer os autores dessa corrente naquilo que 

Orlando Gomes taxou de “a tentação do mínimo esforço”, em “[...] explicar por tipo 

conhecido e paradigmático todo contrato que com ele apresenta alguma 

semelhança.”106 

Essas outras obrigações e contraprestações a que se sujeitam os 

intervenientes desse modelo de negócio e que vão para além do aluguel derivam 

de relações jurídicas diversas que não se resumem – e nem poderiam assim fazê-

lo - em uma simples avença locatícia de cunho bilateral e com deveres de 

cooperação não tão amplos como aqueles encontrados a partir da análise do SC 

como um todo e de sua funcionalidade, os quais passam a interferir na análise da 

própria locação subjacente. 

Com isso, critica-se, também, a petição de princípio levantada por alguns 

dos autores citados acima de que o fato da Lei n. 8.245/91 ter tratado do tema ao 

dispor sobre os “contratos de locação” pactuados entre empreendedor e lojista teria 

posto fim a qualquer discussão sobre a natureza jurídica das relações havidas em 

SC e caracterizando-as como uma simples locação.107 Nada mais equivocado.108 

Empreendedor e lojista ligam-se por relações jurídicas detentoras de 

outras tantas obrigações e contraprestações – como já dito – que não são apenas 

relacionadas à locação do espaço no SC e que derivam da própria configuração 

                                                 
normalmente, como contratos de duração (“contratos duradouros”), marcados pela 
relacionalidade, alto grau de necessária colaboração inter partes e formação por adesão.” 

(MARTINS-COSTA, Judith. A relação contratual de shopping center. Revista do Advogado. Ano 
XXXII. Nº. 116. Jul.2012. São Paulo: AASP, 2012. p.112) (grifos no original). 

106 GOMES, Orlando. Traços do perfil jurídico de um “shopping center”. Revista dos Tribunais, São 
Paulo, v. 72, n. 576, out. 1983. p. 17. 

107 É o que defende, também, Sylvio Capanema de Souza quando diz que “[...] a nova lei espancou 
as dúvidas e pacificou o dissídio, não deixando margem a qualquer divergência quanto a natureza 
jurídica do contrato, que é de locação” SOUZA, Sylvio Capanema de. A lei do inquilinato 
comentada: artigo por artigo. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 243.  

108 Assim pensa, também, Juditih Martins-Costa quando afirma que: “O fato de a Lei Locatícia ter 
englobado essas relações, etiquetando-as como “locação”, não ecenrra o debate há muito 
instaurado”. (MARTINS-COSTA, Judith. A relação contratual de shopping center. Revista do 
Advogado. Ano XXXII. Nº. 116. Jul.2012. São Paulo: AASP, 2012. p.111) (grifos no original). 
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rede empresarial que formata o negócio e da relação de cooperação e solidariedade 

mútua daí advinda.  

O que fez o legislador foi identificar no fenômeno social legislado – 

shopping center – a possibilidade de existir contratos de locações no bojo do plexo 

de relações jurídicas havidas, atraindo para tais, quando possível, o regramento 

procedimental previsto naquela norma.  

Basta ver que o art. 54109 em nenhum momento define a relação entre 

empreendedor e lojista como locatícia. O referido dispositivo cita, genericamente, 

essas relações, apontando que para tais prevalecerão as condições livremente 

pactuadas, presumindo que tais “condições” estariam agregadas ao contrato de 

locação e o arcabouço procedimental posto na norma. O equívoco da redação dada 

pelo legislador encontra-se no fato dele entender que o regramento do 

empreendimento estaria no próprio contrato de locação e não em normas gerais 

apartadas que com ele se relacionam. 

Essa previsão, porém, não transforma “as relações entre empreendedor 

e lojista” em locações pura e simples. Pelo contrário, está reconhecida a pluralidade 

de relações, dentre elas a locatícia, para a qual se aplicam os procedimentos 

previstos na Lei do Inquilinato, a qual, por sua vez, deve ser interpretada levando-

se em consideração as peculiaridades desses centros de compras. Ademais, como 

pode o contrato de locação definir a natureza jurídica de shopping center se ele 

sequer é essencial para tanto? 110  É evidente o equívoco reducionista dessa 

corrente.  

Aliás, é importante apontar que a própria Lei do Inquilinato reconhece as 

peculiaridades da própria relação de locação existente nesse plexo comercial, que 

vai além da relação imobiliária, quando veda, por exemplo, a retomada, pelo 

                                                 
109 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. 

110 Escreve Fernando A. de Oliveira: “Isso fica mais claro se imaginarmos a posição das lojas-âncora, 
inicialmente proprietárias do espaço que ocupam. Ou mesmo, o exemplo recente [década de 80/90] 
e especial do Shopping Center Ibirapuera, de São Paulo, onde a maioria dos lojistas é proprietária 
de suas lojas. Nesses casos, não há locação. Inobstante, ocorre a mesma convergência de 
interesses, o mesmo relacionamento quanto às regras que regem o exercício do comércio. [...] O 
que ocorre é que a cessão de espaço – veículo instrumento para o exercício do comércio em 
conjunção de interesses – se rege de acordo com as regras legisladas da locação típica, que, 
entretanto, devem ser interceptadas levando em conta a finalidade principal das partes”. 
(OLIVEIRA, Fernando A. Albino de. Fundo de comércio em shopping center. In: PINTO, Roberto 
Wilson Renault Pinto; e _____ (Coords.). Shopping Centers (questões jurídicas). São Paulo: 
Saraiva, 1991.p. 71). 
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locador, de imóvel para uso comercial próprio garantindo a renovação automática 

para o lojista ali instalado, como posto no art. 52, II, § 2º, da referida Lei. Essa 

vedação vem a reconhecer, em um só tempo, a existência do sobrefundo de 

comércio compartilhado em composse entre as partes e aquele próprio do 

comerciante que, por isso, não pode ter sua atividade interrompida bruscamente 

nem despojado da utilização daquele aviamento comum para o qual também 

contribuiu, ainda que indiretamente111; e, de outra ponta, o papel desempenhado 

pelo empreendedor que não se confunde com o exercício das atividades comerciais 

desenvolvidas no SC por ele planejado, organizado e administrado.112 

Além disso, pode-se dizer que a Lei n. 8.245/91 admite, também, uma 

das características fundamentais dos SC que é a composse havida entre os 

integrantes do empreendimento sobre os bens materiais e imateriais lá existentes 

ao regulamentar, no art. 54, §§ 1º e 2º, ainda que minimamente, o rateio de 

despesas com partes de uso comum descritas nas Normas Gerais e Regimento 

Interno. 

Portanto, não há entre lojista e empreendedor apenas uma relação 

locatícia. Esta pode vir a existir e, se existir, deverá observar o regramento 

livremente pactuado entre as partes e a Lei do Inquilinato no que tange aos 

procedimentos processuais por ela regulados, os quais, por sua vez, devem ser 

interpretados e aplicados tendo sempre em vista a complexidade do 

empreendimento e das relações nele existentes.  

                                                 
111 É o que se depreende das lições de Maria Helena Diniz sobre esse dispositivo, cuja posição sobre 

a atipicidade do contrato será analisada a frente: “Apesar de o contrato de shopping center não 
consistir numa locação, por apresentar peculiaridades próprias, implica indubitavelmente uma 
atividade empresarial do empreendedor paralela ao exercício do comércio pelo lojista, de sorte que 
se terá uma dupla titularidade de fundo de comércio, que requer proteção legal, mediante 
renovatória. Tem-se, pois, essa dupla titularidade do fundo de comércio, ou, mais modernamente, 
fundo de empresa (RT, 624:155), pois a clientela é atraída pelo shopping center como um todo, 
que terá, então, seu aviamento. Assim, tutelar-se-á o lojista, concedendo-lhe o direito à renovação 
compulsória para assegurar a continuidade negocial, e o empreendedor, admitindo em seu favor a 
revisão periódica do aluguel, cujo valor real e atual se busca, uma vez que, por ocasião da 
renovatória, o aluguel mínimo mensal também deverá sofrer revisão”. (DINIZ, Maria Helena. Lei de 
locações de imóveis urbanos comentada. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 273-274). 

112 E também das de Sílvio de Salvo Venosa para quem: “É incompatível com o empreendimento de 
um centro de compras que o titular dessa empresa se recuse a renovar o contrato porque se 
utilizará do imóvel. As unidades locacionais nesses shopping centers têm por finalidade precípua 
serem dadas em locação a terceiros, formando um universo empresarial. O locatário não será 
obstado como regra geral na renovação por pretensão do próprio locador, ou seja, o empreendedor, 
em utilizar o local. Uma utilização dessa forma iria contra a própria finalidade do local e se chocaria 
com o objetivo social do empreendimento. Com mais razão ainda se mostra o dispositivo quando 
se leva em conta que a finalidade do instituidor e mantenedor do shopping center não é estabelecer 
seu próprio negócio com vendas diretas ao consumidor”. (VENOSA, Sílvio de Salvo. Lei do 
Inquilinato Comentada: doutrina e prática. 11.ed. São Paulo: Atlas, 2012. p.237).  
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Portanto, um SC não se resume, apenas, a um contrato de locação ou a 

um amontoado de vários dessa mesma espécie. A figura contratual proposta não 

dá conta de albergar todos os deveres colaborativos e o aparente paradoxo de 

interesses que convivem no seio do empreendimento e, por isso, não deve ser 

assim entendido, inclusive para fins de incidências tributárias.  

 

3.1.2 Contrato atípico  

 

Parte das críticas acima realizadas são o suporte para a segunda 

corrente doutrinária existente, que entende que as relações havidas no SC, 

especialmente aquelas travadas entre empreendedor e locatários, possuem 

peculiaridades tamanhas que não podem ser comprimidas dentro do tipo contratual 

de locação sem desnaturá-lo.  

Esse posicionamento é capitaneado por Orlando Gomes que enxergava 

na forma de remuneração – a possível participação do empreendedor no resultado 

do lojista – e na existência de limitações impostas por Normas Gerais de 

convivência a reger o exercício da atividade comercial do “locatário” elementos que 

combinados, como o são nos SC, extrapolariam a moldura típica do contrato de 

locação, por transparecerem uma causa atípica diversa da mera cessão de imóvel 

contra uma contraprestação em dinheiro. Nas palavras do autor, essa causa 

onerosa não prevista no rol dos contratos clássicos seria “[...] tirar proveito da 

organização do empreendimento, isto é, obter ganhos participando do sucesso 

comercial de cada unidade isolada, cujo gozo é cedido ao lojista para que esse 

pratique seu comércio.”113 

Estaria aí, então, o que diferenciaria esse novo contrato ao ponto de 

torná-lo atípico, embora sem uma nominação própria, e que por guardar “afinidade” 

com o contrato de locação as regras atinentes a essa espécie contratual poderiam 

ser aplicadas por analogia no que coubessem.114 Fernando A. de Oliveira segue 

                                                 
113 GOMES, Orlando. Traços do perfil jurídico de um “shopping center”. Revista dos Tribunais, São 

Paulo, v. 72, n. 576, out. 1983. p. 17. 
114 GOMES, Orlando. Traços do perfil jurídico de um “shopping center”. Revista dos Tribunais, São 

Paulo, v. 72, n. 576, out. 1983. p. 25. 
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essa corrente doutrinária ressaltando que o núcleo dessa avença atípica seria “[...] 

o exercício da atividade comercial sob certas condições em shopping.”115  

Essa é a linha adotada, também, mais recentemente, por Maria Helena 

Diniz que ressalta as peculiaridades a que os lojistas de SC estão submetidos (o 

aluguel percentual, o tenant mix e as cláusulas protetivas, a obrigação de filiar-se à 

associação dos lojistas, o respeito às normas gerais e ao regimento interno, o 

aluguel adicional – “13º” -, o fundo de promoções, o rateio das despesas comuns, 

etc.) criariam “um modus vivendi peculiar no shopping center”, erigindo “[...] um só 

contrato sui generis, atípico e misto.”116 

Tal como a corrente anterior, essas visões pecam por pretender reduzir 

a complexidade do fenômeno socioeconômico trazido pelos SC a uma única relação 

contratual, desprezando, inclusive, a série de instrumentos formalizados entre as 

partes para sustentarem outras relações jurídicas entre eles havidas que faz emergir 

a seguinte situação: um locatário é parte de um contrato maior do qual também é 

parte outros locatários que, juntos, compõem a associação para o fundo de 

promoção formando-se uma “teia” de relações jurídicas que se inter-relacionam. 

Em verdade, aqueles que entendem a presença de um contrato atípico 

puro ou até misto entre empreendedor e lojista o fazem, claramente, em contraponto 

àqueles autores que defendiam a existência de uma relação locatícia. Basta ver que 

os argumentos principais utilizados são que as relações havidas no centro comercial 

extrapolam os limites aceitáveis do tipo locatício.  

O fato do tipo de locação não comportar todas as obrigações e 

contraprestações acessórias que ambas as partes assumem entre si e entre os 

demais que compõem o referido complexo comercial não tornam, por excelência, 

as relações jurídicas entre essas partes (empreendedor e cada um dos lojistas) um 

contrato único atípico.  Isso é indicativo, como se verá a seguir, da existência de 

uma coligação contratual, que congrega contratos independentes que ao serem 

realizados de forma individual o são na busca de um fim concreto comum 

objetivado. Estrutura diversa da de um contrato unitário.  

                                                 
115 OLIVEIRA, Fernando A. Albino de. Fundo de comércio em shopping center. In: PINTO, Roberto 

Wilson Renault Pinto; e _____ (Coords.). Shopping Centers (questões jurídicas). São Paulo: 
Saraiva, 1991.p. 72. 

116 DINIZ, Maria Helena. Tratado Teórico e Prático dos Contratos. Volume 3. 6ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2006. p. 70. 
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Exemplo comumente utilizado pela doutrina contratual para exemplificar 

essa dicotomia é da locação de um quarto com fornecimento de refeições contra o 

contrato de hospedagem. No primeiro deles, a parte contrata a cessão do direito de 

uso de um espaço para dormir e, adicionalmente, o fornecimento de refeições para 

as quais paga, separadamente, para o próprio locador ou para terceiro fornecedor 

que não possui qualquer interesse na acomodação locada. Nesse caso, há dois 

contratos diversos, ainda que realizados sob o mesmo instrumento, que se 

relacionam entre si. De outra ponta, quando há a contratação da estadia por um 

valor que engloba o fornecimento de refeições, típica de um contrato de 

hospedagem, é possível identificar, aí, a unicidade da avença. 

É nessa linha que, doutrinariamente, Francisco Paulo de Crescenzo 

Marino apresenta alguns elementos a diferenciar os contratos únicos (como a 

suposta avença atípica a regular os SC) e os contratos coligados, quais sejam: (i) 

flexibilidade ou não do tipo contratual, (ii) existência ou não de diversos centros de 

interesses e, subsidiariamente, (iii) existência ou não de unidade temporal, 

contraprestacional ou instrumental. Nas palavras do autor: 

 

Haverá, então, a princípio, contrato único quando o tipo contratual for 
suficientemente flexível a ponto de abarcar as diversas prestações 
contratuais em jogo; quando figurarem somente duas partes ou, figurando 
mais de duas, quando o interesse de todas elas for indissociável e disser 
respeito à operação econômica subjacente como um todo; quando houver 
compatibilidade temporal entre as prestações bem como, 
secundariamente, unidade de contraprestação.  
A contrario sensu, nas hipóteses mais nítidas de contratos coligados 
encontra-se presente ao menos um dentre os três fatores seguintes: (a) 
incongruência ou insuficiência dos tipos contratuais envolvidos, 
isoladamente considerados, em relação à operação econômica 
subjacente; (b) figurantes que somente participam de um ou de alguns dos 
contratos coligados; e (c) diversidade temporal, de contraprestação ou 
instrumental (previsão de cláusulas específicas para cada um dos 
contratos).117 

 

Nota-se que a definição da relação entre empreendedor e lojista como 

um contrato único atípico esbarra, exatamente, nesses critérios qualificadores 

propostos por Marino e aqui adotados como referência por bem descrever o 

fenômeno havido nos SC.  

                                                 
117 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos coligados no direito brasileiro. São Paulo: 

Saraiva, 2010, p. 119-120.  
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O tipo locatício, resta evidente, não comporta, por si só, a gama de 

obrigações e contraprestações mútuas e plurilaterais assumidas pelas partes, 

quando da adesão do lojista a um SC. Tanto não o comporta que os próprios autores 

que criticaram a redução das relações nesse centro de compras àquele tipo 

contratual assim entenderam. Não há a elasticidade necessária ao tipo de referência 

para que ele se transmude ou dê suporte a uma outra operação que se possa 

considerar única. Até porque, como visto acima, nos SC, a relação locatícia, 

analisada individualmente entre lojista e empreendedor, quando existir, permanece 

íntegra em seu núcleo, atraindo os regramentos do tipo específico devidamente 

filtrados pelos influxos das demais relações existentes. Apesar disso, a locação, por 

si só, não constitui o SC como tal, que demanda uma série de outras estruturas 

obrigacionais entabuladas em instrumentos diversos confeccionados pelas partes. 

Tais elementos, por si só, já confirmariam, como assinalado por Marino, a existência 

de uma coligação contratual, e não de uma unicidade. 

No caso dos SC, essa conclusão torna-se clara quando se percebe que 

um lojista não é parte do contrato de outro lojista, contudo está conectado aos outros 

lojistas por meio da “teia” de contratos a que acima se referiu. Daí porque a 

resolução da relação locatícia de determinado lojista não implica a dissolução de 

todo o sistema, como ocorreria, em certa medida, em um contrato único.  

Não há, também, pluralidade de partes quando se considera a relação 

individualizada e existente entre empreendedor – ainda que seja essa figura 

composta por mais de um agente, pois se terá, ainda, unicidade de polo - e cada 

lojista, que possuem interesses indiretamente compatíveis. Ainda que se queira 

entender a existência de diversos outros centros de interesses individuais que 

gravitam em torno de um contrato aglutinador, tal fato leva à conclusão da existência 

de uma coligação entre esses diversos contratos, e não um único contrato atípico.  

Nesse ponto, vale a pena relembrar o conceito de “contrato plurilateral” 

posto por Tullio Ascarelli para explicar o “contrato de sociedade”, no anseio de 

demonstrar diferenças esse instituto e os SC, ainda que mais adiante seja tratada 

da analogia desse modelo de negócios a uma estrutura empresarial única, na qual 

se verificaria essa figura contratual a que se referiu aquele autora italiano.  

Conforme pontificou Ascarelli, a maioria dos contratos possui apenas 

duas partes agrupadas em polos antagônicos - vendedor e comprador; locador e 

locatário, por exemplo – que ocasionalmente podem ser formadas por mais de uma 
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pessoa em cada polo. Nos contratos plurilaterais, que o autor aponta serem típicos 

dos contratos associativos, é possível uma pluralidade de partes, de polos que não 

são agrupados em lados opostos118, mas, sim, que se voltam à consecução de um 

objetivo comum autônomo, que “[...] constitue o elemento ´comum´, ´unificador´ das 

várias adesões, e concorre para determinar o alcance dos direitos e dos deveres 

das partes”(sic).119 Ou seja, no contrato plurilateral, as partes organizam-se “para 

realização de uma atividade ulterior” que constitui o “objetivo da sociedade” sendo, 

por isso, “juridicamente relevante”.120 

Até aí poder-se-ia afirmar, como faz a corrente que defende a existência 

de uma “empresa de conjunto” abaixo analisada, que os SC poderiam se 

caracterizar como um contrato plurilateral, haja vista a existência de um objetivo 

comum identificável que uniria as diversas partes envolvidas nesse modelo de 

negócios. Não há, contudo, um escopo único buscado pelas partes. Lojas de 

sapato, restaurantes, grandes magazines e grifes famosas não se unem para 

constituir um SC, para desenvolver como objetivo comum “atividade de shopping 

center”.  

Pelo contrário, os principais ativos desse empreendimento (intangíveis 

como o “sobrefundo” de comércio, clientelas compartilhadas, etc.) e que o 

caracterizam como tal, nascem, justamente, do exercício individualmente 

interessado pelos agentes econômicos de cada um de seus objetivos sociais que 

compõem os empreendimentos ali aglutinados, ainda que de forma limitada e 

organizada por uma miríade de relações jurídicas que impõem deveres de 

cooperação mútuos adjacentes a cada um dos envolvidos. 

Essa contradição aparente – entre individualidade de cada interveniente 

coordenada por deveres de cooperação mútuos que visam à criação e manutenção 

de vantagens tangíveis e intangíveis compartilhadas por todos – impede, desde 

logo, a caracterização dos SC como um contrato atípico único, bilateral ou até 

plurilateral. Em verdade, a existência dessa antítese de interesses é típica do 

fenômeno econômico híbrido das redes empresariais, do qual os shoppings são um 

dos mais variados exemplos – como visto acima. 

                                                 
118 ASCARELLI, Tullio. Problemas das sociedades anônimas e direito comparado. Saraiva: São 

Paulo: 1945, p. 286-287. 
119 ASCARELLI, Tullio. Problemas das sociedades anônimas e direito comparado. Saraiva: São 

Paulo: 1945, p. 291. 
120 ASCARELLI, Tullio. Problemas das sociedades anônimas e direito comparado. Saraiva: São 

Paulo: 1945, p. 292. 
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Além disso, depõe contra a pretensão de caracterização dos SC como 

um contrato único a diversidade de instrumentos contratuais idealizados pelas 

partes envolvidas para estruturar as diversas relações jurídicas mútuas em que 

insertas. Esta heterogeneidade deve ser considerada como elemento importante na 

definição da natureza da avença.121 

Outrossim, ainda que possa existir temporalidade entre a formalização 

desses contratos, deles advêm contraprestações múltiplas e que são atemporais 

entre si. Basta ver que o locatário, por exemplo, paga o aluguel como 

contraprestação pelos esforços do empreendedor em manter o empreendimento 

atrativo – advinda do contrato de locação - e também custeia proporcionalmente as 

despesas com as vantagens materiais e imateriais compartilhadas em conjunto com 

todos os envolvidos – impostas pelas Normas Gerais e Regimento Interno. Essas 

prestações são atemporais: o aluguel é pós-fixado, paga-se após o uso, e o rateio 

é pré-fixado, paga-se antes do uso. Nessa esteira, lembra-se, também, da 

contribuição ao fundo de promoção que tem contraprestação distinta de todas essas 

e é paga para entidade autônoma apta a gerir esses valores para o desiderato a 

que são postos.   

Nota-se que a análise dos elementos do fenômeno analisado não nos 

permite enquadrá-lo em uma única relação contratual, seja pela inelasticidade do 

tipo base, seja pela inexistência de pluralidade de partes na relação individual, seja, 

ainda, pela presença de instrumentos negociais diversos que instituem prestações 

e contraprestações variadas e atemporais entre si.   

Ademais, as definições postas por ambas as teorias supra analisadas 

não levam em consideração que o contrato de locação ou o contrato atípico – como 

quer cada uma delas, a sua maneira -, por si só, não têm o condão de, 

individualmente, perfectibilizarem o escopo negocial pretendido pelas partes 

envolvidas no SC, a não ser se atuarem em conjunto e de forma funcionalmente 

coordenada, o que, como lembra Emília Belo 122 , impede de caracterizar essa 

relação contratual como única.  

                                                 
121  Diversidade instrumental aqui entendida como “[...] segregação de porções do conteúdo do 

negócio, de modo que cada uma delas tenha um sentido e uma dinâmica própria, isto é, autonomia 
estrutural”, no sentido cunhado por Crescenzo Marino. (MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. 
Contratos Coligados no Direito Brasileiro. 1ª ed. 2ª tir. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 125). 

122 BELO, Emília. Os efeitos decorrentes da coligação de contratos. São Paulo: MP, 2014, p. 55. 
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Portanto, não há como analisar isoladamente a relação contratual havida 

no shopping center e cunhá-la com a etiqueta de simples locação ou de um contrato 

atípico único. A complexidade da operação e dos interesses envolvidos ali 

acomodados não permite que sejam desprezadas a estrutura das relações e dos 

negócios jurídicos firmados pelas partes, em verdadeira coligação contratual, como 

se verá, e que assim o fizeram visando preservar a estrutura funcional essencial 

desse tipo de empreendimento. 

Antes de adentrarmos na coligação contratual, mister se faz apresentar 

uma última visão sobre as relações jurídicas havidas nos SC que, ao contrário das 

duas anteriormente analisadas, não desconhece a existência de uma rede 

empresarial calcada em um plexo de negócios jurídicos existentes, porém pretende 

subordiná-la a uma única operação econômica que faria transparecer elementos 

societários típicos.   

 

3.1.3 SC como “empresa de conjunto”  

 

Essa visão surge a partir da consideração de que há um “contrato de 

shopping center” e de que este é uma avença atípica detentora de uma causa 

contratual própria. Encontra na denominação dada por Alfredo Buzaid, talvez, a sua 

expressão inicial. Segundo o autor, as normas gerais, o regimento interno e a 

avença locatícia firmada pelo empreendedor com cada um dos lojistas formariam 

uma “unidade orgânica incindível123 que o autor, posteriormente, denominou de 

“contrato de estabelecimento”. 

Fábio Konder Comparato, posteriormente, parece caminhar por essa 

mesma linha. Para o autor, cada um dos contratos firmados pelo empreendedor 

com cada um dos lojistas formaria uma universalidade de direito congregada por 

um “contrato grupal”, que criaria uma espécie de organização despersonalizada, 

mas detentora de interesses próprios, diversos dos do lojista ou do empreendedor. 

Nessa visão, então, os SC seriam – ainda que entes despersonalizados – centro de 

                                                 
123  BUZAID, Alfredo. Estudo sobre shopping center. In: PINTO, Roberto Wilson Renault Pinto; 

OLIVEIRA, Fernando A. Albino de (Coords.). Shopping centers: questões jurídicas. São Paulo: 
Saraiva, 1991, p.10. 
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interesses jurídicos autônomos que sobressaem sobre os interesses dos demais124. 

Isso traz consequências jurídicas relevantes, apontadas por Rodrigo Barcellos.  

Segundo Barcellos, os SC são, na essência, resultado da integração das 

atividades comerciais ali exercidas com a do empreendedor que formariam, a partir 

de uma rede de contratos atípicos, uma “empresa de conjunto” voltada ao 

fornecimento de bens ao público consumidor. Tal rede contratual traria, admite o 

autor, consequências jurídicas inclusive perante a terceiros, como consumidores 

que poderiam acionar tanto o lojista quanto o próprio empreendimento, nas raias da 

legislação consumerista que seria plenamente aplicável ao caso.125126  

Esse posicionamento tem sido, em algumas oportunidades, acatado por 

searas do Direito identificadas como mais protetivas aos interesses dos postulantes, 

como as que cuidam das relações trabalhistas 127  ou de consumo 128 , impondo 

                                                 
124 Diz Comparato: “Importa considerar que esse contrato grupal, tal como os contratos plurilaterais, 

cria uma organização ou instituição, isto é, um conjunto objetivo de relação jurídicas, comportando 
elementos subjetivos e reais: um relacionamento estruturado entre, de um lado, as pessoas 
contratantes e, de outro, um acervo de bens instrumentais. [...] Os centros comerciais aparecem, 
vistos sob esse ângulo, como organizações de natureza mais real do que pessoal, assemelhando-
se assim às fundações ou às sociedades de capitais, sem personalidade jurídica. Mas essa 
ausência de personalidade não significa, obviamente, que os shopping centers não possam ser 
reconhecidos como autênticos centros de interesse, diversos dos sujeitos proprietários das 
instalações, ou neles estabelecidos como comerciantes. (COMPARATO, Fábio Konder. As 
Cláusulas de não-concorrência nos “Shopping Centers”. Revista de Direito Mercantil. Ano XXXIV 
(Nova Série) n. 97. jan-mar/95. São Paulo: RT, 1995.  p. 24-25). 

125  BARCELLOS, Rodrigo Arantes. O Contrato de Shopping Center e os Contratos Atípicos 
Interempresariais. São Paulo: Atlas, 2009. p. 88-92. 

126 Sobre o tema, assim se posicionou, por exemplo, Rodrigo Barcellos ao analisar a situação dos 
Shopping Centers: “A grande questão que surge da relação entre os integrantes da rede e os 
consumidores é a possibilidade, ou não, de o consumidor ingressar com uma ação direta em face 
de um integrante da rede que é terceiro em relação ao contrato, considerando o obstáculo imposto 
pelo princípio da relatividade dos efeitos do contrato. Tal questão foi resolvida pelo Código de 
Defesa do Consumidor, que possibilitou a ação direta do consumidor, decorrente de vício ou de 
fato do produto ou serviço, contra todos os integrantes da rede, todos incluídos no conceito de 
fornecedor de produtos e serviços, conforme os arts. 3º, 12, 13, 14, 18, 19 e 20. (BARCELLOS, 
Rodrigo Arantes. O Contrato de Shopping Center e os Contratos Atípicos Interempresariais. 
São Paulo: Atlas, 2009. p.92 – nota de rodapé 11). 

127 Onde, em alguns julgados, se aplica a chamada “subordinação estrutural reticular”, já que os 
empregados dos lojistas estariam inseridos na dinâmica organizacional e de funcionamento do SC 
que dependeria da força de trabalho daqueles e teria um controle indireto sobre ela, já que participa 
do resultado dos lojistas empregadores diretos, o que atrairia a responsabilização subsidiária do 
empreendimento; como ocorreu, por exemplo no RR - 2222-76.2011.5.15.0077 (TST. Relator 
Ministro: Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Data de Julgamento: 30/08/2017, 3ª Turma, Data 
de Publicação: DEJT 22/09/2017) em que se impossibilitou o SC de exigir dos empregados dos 
lojistas o pagamento do estacionamento anteriormente isentado.  

128 Nessa seara, não é difícil haver interpretações que, equivocadamente, consideram os SC como 
um “cadeia de consumo” a possibilitar a responsabilização de todos, veja, por exemplo, o seguinte 
julgado: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZATÓRIA - QUEDA DE 
CRIANÇA EM PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DE SHOPPING CENTER - PISO ESCORREGADIO 
(REFRIGERANTE E RESTOS DE COMIDA DERRAMADOS) - DEFEITO DO SERVIÇO (ART. 14, 
CDC) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS FORNECEDORES PARTICIPANTES 
DA CADEIA DE SERVIÇO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - 
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responsabilização não só ao lojista diretamente relacionado com o evento danoso 

como, também, ao próprio SC como um todo, leia-se: todos os lojistas e 

empreendedores, indiretamente.  

A doutrina da “empresa de conjunto” tem o mérito de identificar nos SC 

a existência do fenômeno socioeconômico das redes empresariais. Contudo, 

equivoca-se ao aplicar tal conceito, na medida em que (i) toma por gênero aquilo 

que é apenas uma das espécies de redes interempresariais existentes, (ii) adota, 

sem depuração, conceito econômico formado a partir de análise de um nicho de 

mercado (cadeias de produção) totalmente diverso do dos shopping centers e (iii) 

transporta para o direito conceitos colhidos de forma acrítica no plano econômico 

sem, contudo, a devida tradução a ser feita com base nos mecanismos postos pelo 

ordenamento jurídico para tanto (adota conceitos análogos ao de empresa para 

qualificar o fenômeno). 

Ao assim fazer acaba por, ao fim e ao cabo, classificar os SC como uma 

espécie de rede interempresarial típica de uma cadeia de produção na qual há “[...] 

dois ou mais contratos interligados por um articulado e estável nexo econômico, 

funcional e sistemático que se destina à oferta de produtos e serviços ao mercado 

consumidor”, a implicar responsabilidades comuns a todos os seus integrantes  

Essas espécies de redes de produção e fornecimento a que se refere a 

doutrina da “empresa de conjunto” pressupõem, porém, uma operação econômica 

única calcada no fenômeno da contratação em massa, de forma aberta e a 

“comportar uma multiplicidade quase infinita de contratos, fungíveis, sob a ótica do 

promotor da rede”, na definição de Francisco Crescenzo Marino129; elementos que 

inexistem nos SC.  

A estrutura contratual básica dos SC (Normas Gerais, Regimento Interno, 

Contrato de Locação e Estatuto da Associação do Fundo de Promoção) analisada 

acima não demonstra a planificação do empreendimento para o fornecimento em 

                                                 
DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA SEGURADORA - ACEITAÇÃO - SOLIDARIEDADE DA 
CONDENAÇÃO ATÉ O LIMITE DA APÓLICE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA LIDE 
PRINCIPAL ARBITRADOS COM BASE NO ART. 20, §3º, CPC - NÃO CABIMENTO DE 
HONORÁRIOS NA LIDE SECUNDÁRIA DIANTE DA ACEITAÇÃO DA SEGURADORA - 
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, 
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS 
REJEITADOS.RELATÓRIO1.(TJPR - 9ª C.Cível - EDC - 1254569-0/01 - Toledo -  Rel.: Horácio 
Ribas Teixeira - Unânime -  J. 10.12.2015)” 

129 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos Coligados no Direito Brasileiro. 1ª ed. 2ª 
tir. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 96. 
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cadeia de bens e serviços para o mercado consumidor, como se uma empresa com 

atividade unitária fosse. Tais instrumentos formam-se, tão somente, para garantir a 

criação e manutenção de vantagens materiais e imateriais que serão 

compartilhadas entre os envolvidos no intuito de ganharem escala e maximizarem 

o resultado de suas atividades, que são as mais diversas.  

Também é estranho aos contratos que compõem a estrutura desse 

empreendimento as características da contratação em massa, principalmente a 

repetição e a fungibilidade das avenças, pois há limites de cunho espacial (o imóvel 

não comporta infinitude de lojistas) e mercadológicos atinentes ao próprio tenant 

mix a inviabilizar a contratação indiscriminada de lojistas e, também, não lhes é 

característico a fungibilidade dos contratos – já que cada atividade comercial 

desenvolvida tem sua importância para a técnica de marketing traçada pelo 

empreendedor. 

Além disso, como visto acima ao analisarmos o conceito de contrato 

plurilateral e refutar a aplicação desse instituto aos SC, não existe nesse modelo de 

negócios exclusivamente um proposito comum único para o qual se voltam às 

partes e para a qual coordenam seus esforços de forma imediata. Basta evidenciar 

que inexiste, entre grandes redes de fast foods concorrentes instaladas na praça de 

alimentação de um shopping, uma associação direta voltada para o objetivo de 

vender um único cardápio de refeições similares pelo simples fato de estarem no 

mesmo SC - como pretende fazer crer a doutrina da “empresa de conjunto”.  

De forma mais clara: um consumidor não adentra o Shopping Iguatemi, 

dirige-se à administração e ali solicita um sanduíche, e essa, como um broker, 

aciona todas as lanchonetes que produzirão, de forma conjunta, um hambúrguer a 

ser entregue ao cliente; procedimento este que é típico de redes empresariais 

formadas para o fornecimento de bens e serviços a possibilitar que, em havendo 

algum defeito ou vício do hambúrguer, todos os participantes poderão ser 

responsabilizados – na esteira do sugerido pela teoria da “empresa de conjunto”. 

O que há nos SC, em verdade, é o desenvolvimento individual de cada 

uma das operações desses lojistas que devem ser realizadas sob o manto de 

deveres comuns que regem o empreendimento. Por exemplo, cada uma das redes 

de fast food do SC Iguatemi deve contribuir mensalmente para melhoramentos e 

manutenção da praça de alimentação, ainda que isso beneficie a outra concorrente 

ou aos demais ali instalados; ou, ainda, tem o dever de sustentarem um fundo de 
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promoção e propaganda no qual uma das funções é angariar mais clientes ao SC 

e, com isso, viabilizar o aumento da lucratividade própria e de suas concorrentes.  

Essa estrutura, como vista no capítulo anterior, é engendrada como uma 

espécie de rede empresarial dinâmica o que, contudo, não torna, necessariamente, 

cada membro do empreendimento e esse como um todo sempre responsáveis por 

qualquer lícito contratual ou extracontratual advindos de relações com terceiros.  

Neste ponto, mais uma vez, a doutrina da “empresa de conjunto” comete 

o equívoco de não diferenciar as características do conceito de rede empresarial 

que influem, diretamente, na atribuição de responsabilidades perante terceiros. Há 

hipóteses em que a responsabilização será individual e outras em que recairá sobre 

toda a coletividade envolvida. 

Essa diversidade de possibilidades de atribuição de responsabilidade 

perante terceiros de membros de uma rede empresarial (individual x coletiva) é 

típica da hibridade desse fenômeno socioeconômico e advém daquilo que Teubner 

chama de unitas multiplex, cuja regulamentação jurídica não pode ser feita a partir, 

exclusivamente, das regras contratuais ou societárias sob pena de se apreender de 

forma falha a realidade posta.130 Segundo o autor, a melhor técnica para definição 

de responsabilidades de elementos de uma rede empresarial é a que denomina de 

“double atribution”, segundo a qual uma mesma operação econômica pode obrigar 

toda a rede ou apenas a um deles, ou uma rede pode se apresentar como uma 

multiplicidade de atores individuais ou como um todo unitário.131 

Tudo depende, diz Teubner, da forma como a rede empresarial se 

configura: redes centralizadas, como as cadeias de produção terceirizadas, por 

exemplo, assumem nítida característica unitária no trato com terceiros, daí porque 

a responsabilização comum dos integrantes132; já redes decentralizadas terão a 

atribuição de responsabilidades a depender da organização contratual que a 

sustenta e a depender da participação de cada uma das partes, e até da rede, na 

transação ou no ato que dá ensejo à responsabilização.133 

                                                 
130  TEUBNER, Gunther. Networks as Connected Contracts. Tradução para o inglês: Michele 

Everson. Oxford: Hart publishing, 2011. p. 131.  
131  TEUBNER, Gunther. Networks as Connected Contracts. Tradução para o inglês: Michele 

Everson. Oxford: Hart publishing, 2011. p..132-133. 
132  TEUBNER, Gunther. Networks as Connected Contracts. Tradução para o inglês: Michele 

Everson. Oxford: Hart publishing, 2011. p. 133-134. 
133  TEUBNER, Gunther. Networks as Connected Contracts. Tradução para o inglês: Michele 

Everson. Oxford: Hart publishing, 2011. p. 138. 
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Esse nível de “participação” dos membros da rede em determinada 

transação é denominado na doutrina contratual de “intensidade da coligação 

contratual”. Como lembra Francisco Marino, a intensidade é menor quando um 

figurante é parte apenas de uma coligação contratual (ex.: um lojista face à 

coligação com os demais integrantes do SC, no bojo das relações havidas entre 

eles nessa coligação), porém estranho a outros atos de coligação (ex.: lojista com 

seus fornecedores ou clientes) já que, como ensina, “[...] não se pode confundir 

‘contratos coligados celebrados com partes distintas’ [o SC, por exemplo] e 

‘coligação com partes distintas” [onde várias partes formam uma única coligação, 

com vínculo de interesse próprio, como em parte das redes de produção]”134, sob 

pena de se cometer, como alerta Marino, o equívoco que aqui se combate de “[...] 

considerar que os contratos coligados sempre podem ser analisados sob a ótica de 

uma operação econômica unitária, quase como se formassem um único 

contrato.”135 

Exemplificando, se os lojistas em si participam de redes/coligações 

contratuais próprias, como as empresas de telefonia, por exemplo, tal fato em nada 

pode comunicar aos demais integrantes do empreendimento. Caso contrário, 

chegar-se-ia ao ponto de imaginar que o defeito do produto de uma determinada 

marca poderá impactar negativamente no resultado de outra – que é sua 

concorrente em determinado mercado -, ainda que de forma indireta, só porque 

fazem parte do mesmo centro comercial, mesmo a última concorrente não tendo 

atuado na transação que deu origem ao ato ilícito. 

Pensar de forma diferente, como quer de forma acriteriosa a doutrina da 

“empresa de conjunto”, contraria o próprio sentido de concorrência coordenada e 

não prejudicial fomentada no bojo desse empreendimento e que é inerente aos SC, 

a demonstrar que interpretações dessa natureza efetivamente desconsideram as 

estruturas socioeconômica e jurídica que sustentam esse modelo de negócios.  

É evidente que a composse existente entre os integrantes dos shopping 

centers, representada na comunhão de objetivos e de utilização de vantagens 

materiais e imateriais que o empreendimento lhes proporciona, atrai-lhes um regime 

                                                 
134 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos Coligados no Direito Brasileiro. 1ª ed. 2ª 

tir. São Paulo: Saraiva, 2010. p.142. 
135 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos Coligados no Direito Brasileiro. 1ª ed. 2ª 

tir. São Paulo: Saraiva, 2010. p.143. 
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jurídico diverso daqueles que exercem uma atividade comercial de forma isolada 

nas ruas do centro da cidade.  

O que se quer dizer com isto é que a partir do momento que se 

compartilham bens comuns nesses empreendimentos, inclusive o custeio deles, é 

evidente que há uma responsabilização comum de todos sobre atos e eventos 

ocorridos nessas áreas de uso comum, mas que decorre não do exercício comum 

de uma operação econômica, mas do fato de que todos participam da mesma 

coligação contratual, agora com intensidade revelada pelo vínculo de comunhão de 

interesses ali existente. Como, por exemplo, a queda de um consumidor em uma 

praça de alimentação mal higienizada; o furto de um veículo no estacionamento do 

SC ou o ferimento de um cliente por defeito nas escadas rolantes. 

Nas hipóteses descritas no parágrafo anterior, a intensidade da coligação 

revela-se na medida em que o que se tem é a atuação da rede empresarial como 

um todo perante a terceiros, falhando em, por exemplo, fornecer uma facilidade 

anunciada, que lhe é típica e é compartilhada/usufruída por todos os participantes 

da coligação. Resta evidente que tal situação em nada tem a ver com 

responsabilizar toda a coletividade de intervenientes por atos ou defeitos da 

atividade de um determinado integrante isoladamente considerado. 

Importante salientar, ainda, que o fato de o empreendedor participar do 

resultado do lojista e, por isso, deter controle de fiscalização sobre os números dele 

não atrai para si a responsabilização por atos desse último. Como dito páginas 

acima, a participação do empreendedor nos resultados é a contraprestação 

essencial pelos esforços desse último, detentor do know-how, de manter atrativo e 

competitivo o SC.  

Pensar diferente seria admitir, por exemplo, que toda remuneração 

vinculada ao sucesso de uma atividade – como honorários advocatícios, ou 

contraprestação de arrendamento de fundo de comércio, por exemplo – atrairia 

responsabilidade ao prestador, ou, o que é mais grave, a todos aqueles de alguma 

maneira a ele vinculados, por atos ilícitos por ele cometidos, como ocorreria nos SC 

como consequências da aplicação da teoria da “empresa de conjunto”.  

Mais uma vez, a qualificação jurídica pretendida acaba por apreender a 

complexa realidade econômica subjacente ao modelo de negócios estudados em 

uma única estrutura jurídica previamente estabelecida; agora, dando-se ênfase a 

elementos análogos a normas societárias que se encontram entre as diversas 
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relações jurídicas havidas entre os integrantes do SC. Porém, ao assim fazer, acaba 

por desconsiderar outros elementos importantes para esse negócio – como a 

existência de interesses individuais conflitantes -, bem como a sua própria 

formulação contratual. 

Nas linhas abaixo, ver-se-á que interpretar os SC como uma coligação 

contratual é a melhor forma de se acomodar, juridicamente, a estrutura híbrida e 

complexa que advém desse modelo de negócios em que interesses individuais são 

exercidos em um ambiente de composse sobre bens e vantagens materiais e 

imateriais com deveres de colaboração mútuos entre as partes.  

 

3.2 Shopping Centers: redes empresariais dinâmicas mistas organizadas por 

contratos coligados 

 

Como visto acima, os SC são verdadeiras espécies de redes 

empresariais dinâmicas e, como tal, possuem um arranjo híbrido, calcado nas 

Normas Gerais e no Regimento Interno, que acomoda o exercício de interesses 

individuais manifestados nas relações que cada parte trava com terceiros ou demais 

integrantes da rede e que são exercidos, contudo, de forma permeada por deveres 

de colaboração e compartilhamento mútuos entre as partes, no bojo dos interesses 

coletivos da própria estrutura.  

A não percepção dessa realidade, como visto, possivelmente explica a 

dificuldade de compreensão holística do fenômeno aqui estudado por parte das 

correntes doutrinárias analisadas; parte delas reduzindo o fenômeno a uma relação 

contratual única, parte apontando a existência de uma entidade empresarial 

autônoma; quando o que há é a convivência mútua desses elementos no bojo de 

uma intercomunicação de relações jurídicas autônomas.  

É por conta dessas características que Gunther Teubner aponta a figura 

dos contratos coligados (connected contracts, na terminologia do autor) como sendo 

a figura jurídica mais adequada a acomodar esse conflito de interesses, essa dupla 

orientação (dual orientation) inerente ao modelo de negócios analisado.  

Os contratos coligados, na alegoria proposta por G. Mitu Gulati, William 

A. Klein, e Eric M. Zolt, seriam como notas taquigráficas a traduzir para o mundo 

jurídico, uma série de interações e interrelações não lineares e não hierárquicas 

havidas pelos integrantes de determinado empreendimento, que envolvem a 
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absorção e regulação de interesses cooperativos, conflitivos e competitivos entre as 

partes.136 

Para Teubner, a coligação contratual cria, em verdade, uma “organização 

contratual” (contratual organisation) que incorpora no bojo da relação contratual 

elementos multilaterais e colaborativos típicos de empresas – sem, contudo, que 

isso a transforme em uma nova entidade corporativa. As diferenças residem, 

segundo Teubner, no fato de que cada parte da rede não é vista como um órgão ou 

departamento de uma estrutura corporativa, mas, sim, como agentes autônomos, 

bem como e principalmente, na capacidade dessa estrutura contratual de dar igual 

reconhecimento, importância e atenção, à individualidade existente em cada 

contrato bilateral inter-relacionado e ao propósito comum que une cada uma dessas 

relações jurídicas, o qual não se resume a uma mera meta econômica comum – 

lembra o autor -137 , mas, sim, àquilo que a doutrina pátria denomina de nexo 

funcional a unir as avenças, como se verá abaixo. 

É justamente esse o efeito que se encontra na estrutura jurídica dos SC, 

composta que é por uma série de contratos e relações jurídicas coligadas entre si 

em torno da composse de bens, vantagens e objetivos comumente compartilhados 

no bojo de deveres colaborativos e relacionais mútuos.   

Talvez tenha sido Rubens Requião quem primeiro analisou esse tipo de 

empreendimento sob a ótica da coligação contratual, quando negou a existência de 

uma unidade jurídica surgida a partir da fusão dos diversos contratos que compõem 

o plexo de relações jurídicas havidas entre os participantes. Reconheceu Requião 

que haveria uma organização jurídica comum dessas diversas relações em busca 

de um fim concreto, também comum, a saber: 

 

Resta-nos, portanto, compreender que o “centro comercial” constitui 
apenas uma organização. Essa organização é resultado de diversos atos 
e ideias, os quais redundam em contratos diversificados, que não se 
fundem em uma ideia unitária. 
[...] É isso, no meu entender, que ocorre no centro comercial. Os contratos 
a ele relativos não se fundem, mantendo unidade apenas econômica, sem 
vir a constituir nova categoria jurídica. Daí por que o centro de compras 
não chega a ser um contrato, mas apenas uma organização fundada em 
vários contratos.   

                                                 
136 GULATI, G. Mitu; KLEIN, William A.; ZOLT, Eric M. Connected Contracts. UCLA Law Review.  

47 (2000). p. 894-895. 
137  TEUBNER, Gunther. Networks as Connected Contracts. Tradução para o inglês: Michele 

Everson. Oxford: Hart publishing, 2011. p. 57. 
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[...] Assim, vejo no centro comercial não uma figura modelada por um 
contrato, mas apenas a coordenação ou coligação de vários contratos, que 
estruturam juridicamente a organização e a atividade.138 

 

Essa percepção do autor encaixa-se na definição dada pela doutrina 

especializada de coligação contratual como sendo “a possibilidade de um contrato 

influir em outro”139  que, nas palavras de Eduardo Takemi Kataoka, é “[...] uma 

resposta a um novo modo de estruturar as operações econômicas” que decorre de 

uma mudança radical na prática contratual moderna de não mais valer-se de 

“contratos isolados e relativamente enxutos em seu clausulado”, passando-se a 

utilizar “[...] de vários contratos, todos se dirigindo à estruturação da mesma 

operação econômica, de clausulado mais longo.”140 Os contratos podem se coligar 

por expressa previsão legal, por vontade das partes ou por conexão para o 

fornecimento, em cadeia, de bens destinados ao consumo.141 

Francisco Paulo de Crescenzo Marino aponta ser essencial, para a 

existência de uma coligação contratual, a presença de dois elementos: a pluralidade 

de contratos e a relação de dependência entre eles, que, segundo ele, pode ser 

unilateral ou recíproca142 e caracteriza o nexo funcional a ligar os diversos contratos 

e sobre eles exercer influência interpretativa e aplicativa.143 

Rodrigo Xavier Leonardo chama esse nexo funcional de “causa 

sistemática” que corresponderia à “[...] função prático-social para o conjunto 

(sistema) de contratos diversa da função prático-social de cada um dos contratos 

individualizados (elementos do sistema).”144 

Emília Belo, sobre o tema, nos traz a dimensão exata dessa causa 

sistemática, a qual ela nomina como nexo funcional a interligar as diversas relações 

contratuais existentes, quando aponta que “[...] há coligação de contratos quando 

                                                 
138 REQUIÃO, Rubens. Considerações jurídicas sobre os centros comerciais (“shopping centers”) no 

Brasil. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 72, n. 571, maio, 1983. p. 18. 
139 KATAOKA, Eduardo Takemi. A coligação contratual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 24. 
140 KATAOKA, Eduardo Takemi. A coligação contratual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 55. 
141 LEONARDO, Rodrigo Xavier. Contratos coligados, redes contratuais e contratos conexos. In: 

FERNANDES, Wanderley. (Coord.). Fundamentos e princípios dos contratos empresariais. 2. 
ed. São Paulo: Saraiva, FGV, 2012. (Série GVlaw), p. 356-362. 

142 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos Coligados no Direito Brasileiro. 1ª ed. 2ª 
tir. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 99. 

143 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos Coligados no Direito Brasileiro. 1ª ed. 2ª 
tir. São Paulo: Saraiva, 2010. p.133. 

144 LEONARDO, Rodrigo Xavier. Contratos Coligados, Redes Contratuais e Contratos Conexos. In: 
FERNANDES, Wanderley. Fundamentos e Princípios dos Contratos Empresariais. 2ª ed. São 
Paulo: Saraiva, FGV, 2012. p. 351-352. 
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entre dois ou mais contratos estruturalmente autônomos existe um nexo funcional, 

pelo qual somente em conjunto esses contratos são capazes de atingir o fim 

econômico-social visado pelas partes” 145 , lembrando a autora que “[...] nos 

contratos coligados o múltiplo integra-se no múltiplo.”146 

Nos contratos de SC, vislumbra-se uma coligação contratual voluntária – 

e até natural, para ficarmos com a expressão de Francisco Marino147, pressuposta 

a esse tipo de centro comercial -148 firmada entre as Normas Gerais, o Regimento 

Interno, cada um dos Contratos de Locação e o Estatuto da Associação para o 

Fundo de Promoção que se inter-relacionam, como “engrenagens de uma 

máquina”,149 os quais, analisados isoladamente, não seriam capazes de formar a 

organização e sinergia inerente a esses centros comerciais. 

Um SC não se faz apenas com um contrato de locação ou com um 

aglomerado destes. Também de nada adianta o empreendedor estabelecer as 

Normas Gerais e o Regimento Interno se não houver lojistas no centro, o que torna, 

também, desnecessária a Associação para o Fundo de Promoção. Como visto, é 

preciso que haja uma comunhão coordenada e planejada, já que há uma composse 

entre os integrantes sobre os bens materiais e imateriais desses empreendimentos, 

criados e mantidos em conjunto entre lojistas e empreendedores.  

Daí porque cada instrumento contratual firmado no interior do centro 

comercial, em que pese guardar sua individualidade, relaciona-se entre si, direta ou 

indiretamente, para a consecução do nexo funcional que os une, ou, nas palavras 

de Francisco Crescenzo Marino, para a realização do “fim do contrato que seria, 

basicamente, o resultado ou o efeito prático almejado, em conformidade com os 

interesses concretos  das partes” em coligação; dado diverso da função contratual 

– algo abstrato e sociologicamente considerado –, sendo esses “interesses 

                                                 
145 BELO, Emília. Os efeitos decorrentes da coligação de contratos. São Paulo: MP editora, 2014. 

p. 39 - grifo no original. 
146 BELO, Emília. Os efeitos decorrentes da coligação de contratos. São Paulo: MP editora, 2014. 

p. 41. 
147 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos Coligados no Direito Brasileiro. 1ª ed. 2ª 

tir. São Paulo: Saraiva, 2010. p.105. 
148 Importante salientar com Emília Belo que a coligação voluntária prescinde de ânimo específico 

das partes para que haja a coligação, a qual pode estar prevista de forma implícita e derivar da 
própria estrutura contratual e dos anseios das partes que denotam, após um processo 
interpretativo, o nexo funcional necessário para que se atinja o fim comum que somente pode ser 
alcançado pela conjunção dos contratos coligados. (BELO, Emília. Os efeitos decorrentes da 
coligação de contratos. São Paulo: MP editora, 2014. p. 66). 

149 KATAOKA, Eduardo Takemi. A Coligação Contratual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 64. 
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concretos das partes que determinam o nexo existente entre os contratos coligados, 

constituindo a chave para a sua interpretação e qualificação” 150.  

Ou seja, é possível distinguir os contratos, mas há algo de comum que 

os unifica, mas não os confundem. Não é possível dizer que há um contrato atípico 

único, ou uma entidade empresarial autônoma, mas diversos contratos típicos ou 

atípicos que devem ser interpretados no contexto do nexo funcional pelo qual se 

interligam.  

Ousa-se discordar de Orlando Gomes, portanto, para quem não poderia 

haver uma coligação contratual nas relações havidas nos SC, pois, na sua 

concepção, esses empreendimentos guardariam uma “unidade de causa”, o que é 

inerente a um contrato único e estranha ao conceito de coligação no qual, segundo 

Gomes, haveria, tão somente, unidade econômica e pluralidade de contratos com 

causas individuais preservadas.151 

Equivoca-se o autor, talvez, em não reconhecer a existência de uma 

causa supra contratual nas coligações que paira sobre as causas individuais de 

cada avença e se caracteriza pelo nexo funcional a interligar cada contrato, o qual, 

diga-se, vai muito além da unidade econômica, dando uma unidade jurídica própria 

à estrutura contratual posta.  

Aliás, na linha do que diz Carlos Nelson Konder 152 , a “unicidade 

econômica” é elemento extrajurídico que desnatura o próprio conceito buscado de 

“coligação contratual”, tornando-o extremamente vago e desconexo de uma análise 

jurídica propriamente dita, já que remete o intérprete a busca por questões 

econômicas integradoras e não elementos jurídicos unificadores, apesar de muitos 

a apontarem como identificadora da coligação contratual, como fez Rubens Requião 

na passagem acima posta. Talvez esteja aí o equívoco de correntes como a da 

“empresa de conjunto” vista acima, que buscam no SC uma unicidade econômica, 

quando o que há é uma coordenação contratual estabelecida por um nexo funcional 

concreto que somente pode ser encontrado quando analisadas todas as avenças 

juridicamente em conjunto. 

                                                 
150 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos Coligados no Direito Brasileiro. 1ª ed. 2ª 

tir. São Paulo: Saraiva, 2010. p.132-133. (grifos no original). 
151 GOMES, Orlando. Traços do perfil jurídico de um “shopping center”. Revista dos Tribunais, São 

Paulo, v. 72, n. 576, out. 1983. p.14-15. 
152  KONDER, Carlos Nelson. Contratos conexos: grupos de contratos, redes contratuais e 

contratos coligados. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 93-95. 
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Em outras palavras, a existência de um nexo funcional a impor uma 

coligação, seja ela voluntária ou necessária, interfere na própria interpretação de 

cada um dos contratos isoladamente. Isso não significa que haja uma unidade 

econômica ou jurídica final – como se houvesse uma rede ou um contrato único -, 

o que há é uma “derrogação do respectivo regime jurídico”153 de cada tipo/contrato 

coligado, uma vez que, como lembra Marino, “[...] o papel do fim contratual é 

integrativo e corretivo da função típica, no plano do contrato in concreto, e não 

propriamente substitutivo desta.”154 

Como explica Carlos N. Konder, nas coligações contratuais – a que ele 

denominou de “contratos conexos” –, é característica a existência de uma 

“vinculação funcional” a superar a “função individual desempenhada por cada um 

dos negócios” caracterizando “uma função ulterior, alcançável apenas por meio dos 

diversos contratos”155, já que constituem “[...] reunidos o regulamento de interesses 

estabelecido plurinegocialmente pelas partes.”156 

Exemplifica-se: lojistas que aderem ao shopping center por motivos 

diversos; há aqueles que tem interesse em utilização da estrutura material e 

imaterial do empreendimento como meio de exposição e divulgação de seus 

produtos; outros pretendem vincular suas lojas ao padrão do mix de lojas que 

caracterizam o empreendimento; e assim por diante.  

Todos esses elementos são interesses individuais de cada um dos 

lojistas e da sua relação nuclear com o locador e o empreendimento, detentoras de 

uma “função individual” própria que, quase sempre, não são complementares entre 

sim e, sim conflitantes e concorrentes. Contudo, ao aderirem ao empreendimento 

todos possuem um objetivo comum – p. ex., maximizar a capacidade de atração de 

clientela do shopping e maximização de seus resultados – que configura o “nexo 

funcional”, a “causa supracontratual”, a vincular todas as relações jurídicas 

individuais e a coordená-las entre si.  

                                                 
153 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos Coligados no Direito Brasileiro. 1ª ed. 2ª 

tir. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 181. 
154 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos Coligados no Direito Brasileiro. 1ª ed. 2ª 

tir. São Paulo: Saraiva, 2010. p..138. 
155  KONDER, Carlos Nelson. Contratos Conexos: grupos de contratos, redes contratuais e 

contratos coligados. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 181. 
156  KONDER, Carlos Nelson. Contratos Conexos: grupos de contratos, redes contratuais e 

contratos coligados. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 187. 
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A coligação contratual havida, que sustenta a realização dos objetivos 

comuns de forma coordenada com os interesses particulares de cada participante 

dá vida jurídica e regula àquela situação paradoxal - “double-bind situation”.- a que 

se referia Teubner acima mencionada.157 

Assim, a relação contratual existente entre o empreendedor e 

determinado lojista não perde a sua característica básica de uma relação locatícia 

– cessão de espaço comercial por pagamento de uma contraprestação mensal -, 

nem, muito menos, deixa de existir no âmago de sua bilateralidade quando 

considerada a avença isoladamente – daí porque aplicável os procedimentos e 

algumas disposições da legislação locatícia.  

Contudo, deve ser essa relação locatícia interpretada levando-se em 

consideração os influxos advindos da coligação em que inserta, dos objetivos 

comuns e deveres colaborativos que a permeiam e, especialmente, do fim concreto 

almejado pelas partes quando aceitam aderir a composse inerente aos 

empreendimentos de SC, qual seja: a criação, fruição e manutenção, em comunhão, 

de vantagens materiais e imateriais inerentes à organização e planificação adotadas 

para a maximização dos resultados comerciais individuais; que somente pode ser 

vislumbrado e identificado pelo intérprete, quando se considera o nexo funcional 

que une os contratos analisados em conjunto.  

É inerente e vital nesse modelo de negócios a estrutura cooperativa com 

notas intensificadas da boa-fé contratual a exigir, por exemplo, deveres adicionais 

do empreendedor – como a manutenção atualizada do tenant mix, contribuição ao 

fundo de promoção, etc. – que vão além daqueles atribuídos a um mero locador, ou 

do próprio lojista locatário, cuja atuação não se resume a apenas cuidar/manter o 

imóvel, mas, sim, dele se exige que desenvolva suas atividades com excelência e 

em padrões pré-estabelecidos, em um ambiente de concorrência coordenada e não 

prejudicial, podendo usufruir de vantagens materiais e imateriais compartilhadas, 

mas devendo, para tanto, contribuir para os custos de formação e manutenção 

dessas utilidades.  

A partir disso, identifica-se no seio das relações jurídicas que sustentam 

um SC elementos típicos de contratos relacionais a que se referiu Antonio Junqueira 

de Azevedo, nos quais há forte exigência de cooperação e lealdade entre as partes 

                                                 
157  TEUBNER, Gunther. Networks as Connected Contracts. Tradução para o ingles: Michele 

Everson. Oxford: Hart publishing, 2011. p.39-40. 
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que deriva de uma aplicação intensificada do princípio da boa-fé objetiva exigida 

por essa modalidade de avença.158 

É esse elemento cooperativo, o qual extrapola os limites das relações 

bilaterais que formam a rede empresarial, seja ele explícito ou inerente ao modelo 

de negócios. É ele também quem legitima e confirma a existência jurídica da 

coligação contratual, nos dizeres de Teubner159, diferenciando os SC de uma mera 

relação contratual autônoma – como já visto nas palavras de Judith Martins-Costa160 

acima referenciadas -, e que deve, necessariamente, ser levado em consideração 

pelo aplicador do Direito.  

Deve, portanto, o intérprete, necessariamente, levar em consideração 

essa finalidade comum objetivada e a própria realidade contratual fixada pelas 

partes que compõem o SC e dá azo a uma estrutura contratual relacional, sob pena 

de se desnaturar as próprias relações jurídicas ali havidas, passando-se a se 

considerar cada contrato isoladamente e desgarrado do conjunto e das obrigações 

daí advindas, aplicando-se, com isso, consequências jurídicas inadequadas161 à 

situação jurídica posta captada de forma equivocada pelo aplicador do direito – 

inclusive no campo tributário, como será visto na sequência.  

Do que até aqui foi discutido pode-se dizer que essa pesquisa encara os 

SC como uma coligação contratual organizada em torno da composse de vantagens 

materiais e imateriais criadas, fruídas e mantidas em comunhão por todos os 

envolvidos no intuito de desenvolverem suas atividades comerciais em sinergia, de 

forma a maximizar suas rentabilidades individuais, por meio de planejamento 

                                                 
158 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Natureza jurídica do Contrato de Consórcio. Classificação dos 

atos jurídicos quanto ao número de partes e quanto aos efeitos. Os Contratos Relacionais. A boa-
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excessiva. Sinalagma e resolução contratual. Resolução parcial do contrato. Função social do 
contrato. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 94, n. 832, p. 113-137, fev. 2005.  

159  TEUBNER, Gunther. Networks as Connected Contracts. Tradução para o ingles: Michele 
Everson. Oxford: Hart publishing, 2011. p.69. 

160 MARTINS-COSTA, Judith. A relação contratual de shopping center. Revista do Advogado. Ano 
XXXII. Nº. 116. Jul.2012. São Paulo: AASP, 2012. p.112 (grifos no original). 

161 Como ensina José Virgílio Lopes Enei, nos casos de coligação contratual, dentre as quais o autor 
engloba os shopping centers, “[...] a intenção das partes, seja a subjetiva seja a declarada, só 
poderá ser verdadeiramente compreendida mediante a leitura e interpretação do conjunto 
contratual”, alertando que “a interpretação de cada contrato individualmente considerado, como se 
ele existisse isolado no mundo, não permitirá a identificação da finalidade e causa sistêmica, 
configurando, portanto, interpretação deturpada da vontade das partes” (ENEI, José Virgílio Lopes. 
Contratos coligados. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São 
Paulo, nº.132. Ano XLII, p. 111-128, out./dez. 2003).  
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mercadológico que pressupõe a atuação eficiente de todos os componentes do 

conjunto. 

Partindo-se da e parafraseando a distinção e a definição posta por Pedro 

Pais de Vasconcelos162 e tendo em mente toda a complexa estrutura que o setor 

econômico em análise se vale para dar vida aos SC – em especial os instrumentos 

normativos gerais que regulamentam a composse existente –, pode-se dizer que o 

produto da coligação havida entre todos os instrumentos contratuais acima 

esposados dá origem a uma estrutura socialmente típica característica desse 

modelo de negócios e que deve ser respeitada pelo intérprete e aplicador do 

direito.163 

Ou seja, é sob essa configuração de coligação voltada a um fim 

contratual comum é que se tem consolidada, juridicamente, a existência de um SC 

e que deve ser considerada pelo intérprete e aplicador do direito, sob pena de 

deturpação da realidade jurídica e, na seara tributária, tributação por meio de ficção 

jurídica. São os influxos dessa conclusão que guiarão a análise tributária 

subsequente, a saber. 

 

3.3 Conclusões parciais sobre a qualificação-jurídica dos SC 

 

A doutrina tradicional costuma qualificar os SC como ou sendo um 

contrato de locação puro, ou um contrato atípico ou, até, uma “empresa de 

conjunto”. Em todos esses casos, o equívoco que se verifica é o de tentar resumir 

uma estrutura econômica paradoxal e complexa ínsita das redes empresariais a um 

único elemento jurídico previamente conhecido.  

As duas primeiras buscam encaixar a estrutura dos SC em uma relação 

contratual única – típica ou atípica. Ao assim fazer, dão ênfase às normas 

                                                 
162 Lembra o autor que “[...] há muitos tipos contratuais que estão consagrados na prática e não na 

lei”, sendo que esses formariam a categoria dos contratos socialmente típicos. Nessa linha, 
Vasconcelos traça as exigências para tal classificação e define o tipo social da avença da seguinte 
forma: “Para que possa ser tido como socialmente típico, o contrato tem de ter, na prática ou nos 
usos, um modelo de disciplina que seja também pelo menos tendencialmente completo. Este 
modelo regulativo, que é o tipo social propriamente dito, constitui a principal fonte e critério da 
integração da parte não estipulada dos contratos que lhe correspondam”. (VASCONCELOS, Pedro 
Pais de Vasconcelos. Contratos atípicos. Coimbra: Almedina, 1995, p. 207 e 211). 

163 Emília Belo admite, também, a existência de coligações socialmente típicas, veja: “[...] é possível, 
por exemplo, a existência de contratos coligados típicos sociais, nos quais já há um reconhecimento 
daquela daquela coligação pela sociedade, mas ainda não foi regulada pelo ordenamento jurídico”. 
(BELO, Emília. Os efeitos decorrentes da coligação de contratos. São Paulo: MP editora, 2014. 
p. 66). 
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contratuais que se verificam no modelo de negócios e que se prestam a regular os 

interesses individuais ali existentes. Contudo, desconsideram que no bojo do 

modelo de negócios aqui estudado esses anseios individuais são exercidos de 

forma limitada por deveres comunitários de cooperação típicos de regulamentações 

societárias. 

Já a teoria da “empresa de conjunto” ou “contrato de estabelecimento” 

acaba por dar ênfase aos elementos de estruturas societárias verificáveis no seio 

dos SC, desconsiderando, por sua vez, a existência de agentes autônomos que 

desenvolvem atividades independentes, ainda que inter-relacionadas indiretamente 

entre si.  

Nesses três casos, tem-se a desconsideração da estrutura subjacente 

aos SC de uma rede empresarial dinâmica calcada no compartilhamento de bens 

materiais e imateriais por agentes econômicos com interesses próprios e 

concorrentes diretos, mas submetidos a deveres de cooperação mútua voltados a 

consecução de um objetivo comum de maximização de resultados. 

Encontra-se na estrutura das coligações contratuais a figura que melhor 

captura esses elementos contraditórios e paradoxais que convivem no seio da rede 

empresarial que é o SC.  

São as coligações contratuais que dão vida a uma “organização 

contratual” que traduz de forma adequada para o mundo jurídico o fenômeno havido 

no modelo de negócios posto e toda a sua complexidade, especialmente os 

elementos comunitários (deveres de cooperação e para com os bens comuns 

compartilhados, por exemplo) e individuais (exercício de cada uma das atividades 

empresariais existentes no empreendimento).   

Do ponto de vista jurídico, a composse de elementos materiais e 

imateriais inerentes aos SC encontra na coligação contratual a sua estrutura ideal 

e adequada para regulamentar o jogo de interesses existentes no empreendimento. 

E é sob a égide dessa estrutura contratual que os SC devem ser compreendidos e 

interpretados, inclusive para fins de incidência tributária, sob pena de se desnaturar 

as relações jurídicas analisadas.  

Dessa feita, a relação locatícia existente no bojo desse tipo de 

empreendimento deve ser interpretada, também para fins de incidência tributária, 

sob os influxos dos deveres cooperativos inerentes a esse empreendimento, a exigir 
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do locatário e do locador obrigações e contraprestações distintas de uma simples 

relação imobiliária.  

A locação firmada no bojo da complexidade dos SC é um dos 

instrumentos postos pelas partes envolvidas para a criação, fruição e manutenção, 

em comunhão, de vantagens materiais e imateriais inerentes à organização e 

planificação adotadas para a maximização dos resultados comerciais individuais. 

Nessa esteira, a coligação contratual existente e a estrutura socialmente 

típica assemelhada a de um “condomínio” posta a regular a composse havida entre 

os membros da rede empresarial e que acomodam esses deveres laterais não 

podem, também, ser desconsideradas pelo intérprete aplicador da norma tributária. 
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4 A TRIBUTAÇÃO DA RECEITA/RENDA NA ESTRUTURA DOS SC  

 

4.1 Limites conceituais possíveis a partir de uma análise intertextual entre direito 

tributário e direito privado 

 

Dando sequência ao estudo e aproximando-se do problema central que 

nos move, cabe aqui aprofundar, com foco na tributação atinente aos SC, o 

intrincado relacionamento havido entre Direito Tributário e Direito Privado – 

especialmente na sua parcela contratual – a que se referiu introdutoriamente nas 

linhas iniciais do capítulo 3. 

Cumpre esclarecer, no entanto, que não é o objetivo do presente trabalho 

aprofundar a análise de questões doutrinárias sobre os limites da intertextualidade 

intrajurídica 164  entre esses ramos do Direito, que é amplamente debatida pela 

doutrina nacional165 e sobre a qual já se manifestou o autor em artigo específico que 

aborda a temática.166 

                                                 
164 Paulo de Barros Carvalho define a intertextualidade como sendo o “[...] processo constitutivo, ou 

melhor, o procedimento elementar para a composição do texto, que, partindo de duas ou mais 
materialidades textuais, desenha e atualiza o sentido naquela particular situação de 
interdiscursividade”, podendo ser ela interna – entre ramos do direito - ou externa – entre disciplinas 
que tocam o direito, como economia e contabilidade, por exemplo. (CARVALHO, Paulo de Barros. 
Direito tributário, linguagem e método. 6. ed. São Paulo: Noeses, 2015, p. 206). Em suma, a 
intertextualidade é o fenômeno que se verifica entre o constante contato existente entre textos 
normativos dos microssistemas especializados que se forma no ordenamento jurídico e decorre, 
essencialmente, da unicidade desse último a exigir uma análise pelo intérprete de “todo o contexto 
normativo” sob pena do produto do labor exegético ser inapto para a criação e aplicação das 
normas. (SOUZA, Priscila de. Intertextualidade na linguagem jurídica: conceito, definição e 
aplicação. In: CARVALHO, Paulo de Barros (Coord.); CARVALHO, Aurora Tomazini de. (Org.). 
Constructivismo lógico-semântico. São Paulo: Noeses, 2014, v. 1, p.119). 

165 A título de exemplo confira: ÁVILA, Humberto. Eficácia do Novo Código Civil na Legislação 
Tributária. In: GRUPENMACHER, Betina (coord.). Direito Tributário e o novo Código Civil. São 
Paulo: Quartier Latin, 2004; BARRETO, Paulo Ayres. Elisão Tributária: limites normativos.2008. 
289 f. Tese de livre-docência (Direito) -– Universidade de São Paulo; DERZI, Misabel Abreu 
Machado. O planejamento tributário e o buraco do real. Contraste entre a completabilidade do 
Direito Civil e a vedação da completude no Direito Tributário. In. FERREIRA, Eduardo Paz; 
TORRES, Heleno Taveira, PALMA, Clotilde Celorico. (Org.). Estudos em homenagem ao 
Professor Doutor Alberto Xaveir: Economia, Finanças Públicas e Direito Fiscal. Vol. 02. Coimbra: 
Almedina, 2013; LOPEZ, Teresa Ancona. Exercício do direito e suas limitações: abuso do direito. 
In: Revista dos Tribunais. Ano 98. Volume 885. Jul. 2009; SOUZA, Priscila de. Intertextualidade 
na linguagem jurídica: conceito, definição e aplicação. In: CARVALHO, Paulo de Barros (Coord.); 
CARVALHO, Aurora Tomazini de (Org.). Constructivismo Lógico-semântico. Vol. I. São Paulo: 
Noeses, 2014; TÔRRES, Heleno. Direito Tributário e Direito Privado: autonomia privada, 
simulação, elusão tributária. São Paulo: RT, 2003; TORRES, Ricardo Lobo. Normas de 
Interpretação e a integração do direito tributário. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000; XAVIER, 
Alberto. Direito Tributário e Empresarial: pareceres. Rio de Janeiro: Forense, 1982. 

166 GASPERIN, Carlos Eduardo Makoul. A figura do “abuso de direito” e o direito tributário: breve 
análise intertextual. Revista Tributária e de Finanças Públicas, São Paulo, v 23, n. 125, p. 213-
237, nov./dez. 2015. 
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Também não é objetivo deste estudo a análise detalhada de debate 

travado na doutrina contratual sobre a definição de termos e conceitos relacionados 

ao negócio jurídico e a seus elementos, especialmente quando se trata da definição 

de causa. Para fins da presente pesquisa, adotar-se-á a definição objetivista de 

causa como sendo elemento essencial do negócio jurídico que revela a sua 

“função”, ou seja, o fim para o qual é utilizado para tutelar – de forma expressa 

(tipificada) ou implícita (não tipificada) - transações econômicas havidas na 

realidade social e oriundas da autonomia privada, prestando-se, também, para 

identificar e diferenciar cada um dos negócios realizados.167 

Assim será feito, pois não há espaços numa pesquisa no âmbito do 

Mestrado Profissional para acalorados debates doutrinários. Parte-se, contudo, de 

uma posição consolidada para sugerir soluções práticas para problemas reais 

postos.  

Nessa esteira, em se tratando dos impactos tributários advindos da 

interpretação dos contratos, adota-se a posição posta por Heleno Taveira Tôrres, 

em sua consagrada obra “Direito Tributário e Direito Privado”, segundo a qual não 

pode o intérprete desconsiderar, na aplicação da lei tributária, as três liberdades 

negociais que permeiam e sustentam os negócios jurídicos, a saber: a de causa, a 

de tipo e a de forma. Somente assim, adverte Torres, ter-se-á demonstrada de 

forma efetiva a capacidade contributiva manifestada 168  e apta a se sujeitar 

adequadamente a incidência tributária contra ela proposta.  

                                                 
167 Não se desconhecem as críticas e os debates havidos em torno da problemática, muito bem 

tratada já na obra clássica de Orlando Gomes. Porém, tal Gomes, vê-se no elemento objetivo 
definidor da causa importância sobremaneira na compreensão dos negócios jurídicos. Assim o fez, 
também, Orlando Gomes quando pontifica que: “O ordenamento jurídico extrai da realidade social 
as necessidades mais frequentes, construindo os instrumentos específicos de que se devem servir 
as pessoas para satisfazê-las, quando interessados nesse propósito. A elas cabe escolher o que 
seja adequado ao interesse para o qual desejam a tutela jurídica. O negócio jurídico caracteriza-
se, vale dizer, distingue-se especificamente, pela sua função típica, isto é, pela sua causa. Esta é 
estabelecida pela lei como condição da autonomia privada. Mas a própria lei, para prestigiar essa 
autonomia, que considera necessária ao desenvolvimento da vida social, admite uma causa 
genérica para os negócios jurídicos, dando-lhes, em tese, a função de instrumento da composição 
de interesses, desde que mereçam a proteção jurídica. Dá permissão para que estipulem os 
contratos atípicos em geral, no campo dos interesses patrimoniais. Trata-se, assim, de elemento 
indispensável em todo negócio jurídico”. (GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 1965, p. 346-347). 

168 Nas palavras do autor: “Revela-se, assim, a importância de se garantir, em todo o processo de 
interpretação dos negócios jurídicos, um permanente cuidado com as três liberdades negociais 
referidas: de causa, tipo e forma, cobrando equilíbrio entre a escolha destas e atendimento dos 
critérios eleitos pelo ordenamento que permitam justificar o negócio jurídico como válido e legítimo. 
E será esta interpretação do texto e do fato negocial que permitirá ao intérprete da norma tributária 
conhecer, juridicamente, a substância do negócio jurídico e sua compatibilidade com a forma 
adotada, sem qualquer recurso a “interpretação econômica” e quejandos, laborando 
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Segundo o autor, a causa seria a função, o fim prático que as partes 

pretendem realizar com o ato que se torna juridicamente relevante quando 

instrumentalizado em contrato. Nessa esteira, a causa individualiza o negócio 

jurídico, “[...] mesmo quando formado por diversos contratos, conexos entre si ou 

cumulativos”, hipótese na qual somam-se “[...] distintos contratos com distintos 

objetos, os quais, submetidos a uma única causa, permitirão identificar uma unidade 

negocial”. Por isso, diz Tôrres, identificar a causa é essencial para o conhecimento 

e interpretação do contrato “[...] especialmente para os fins de aplicação das normas 

de direito tributário, que tomam o negócio jurídico como ´fato´, para fins de 

subsunção deste à hipótese normativa de dado imposto”.169  

Na mesma linha, segue Elidie Palma Bifano que define a causa como 

“elemento fundamental na análise de um negócio jurídico”, sendo ela a 

“consequência que as partes buscam”170 e que não pode ser desconsiderada pela 

autoridade fiscal para daí “[...] extrair conteúdo diverso apenas para com o objetivo 

de exigir o tributo.”171172 

Essas conclusões são plenamente aplicáveis às coligações contratuais, 

pressupostas pela diversidade contratual em conexão a que aludiu Tôrres, tais 

como o SC. Vale lembrar o que foi visto acima. Nos contratos coligados, há uma 

causa supracontratual 173 , a “causa complessiva” de que fala Emília Belo, a 

caracterizar “a causa global que representa o objetivo de todos os contratos em 

conjunto e transcende a causa individual de cada um dos contratos”174, ou o nexo 

                                                 
exclusivamente com categorias jurídicas, visando a identificar a efetividade da demonstração da 
capacidade contributiva”. (TÔRRES, Heleno. Direito Tributário e Direito Privado: autonomia 
privada, simulação, elusão tributária. São Paulo: RT, 2003. p. 141). 

169 TÔRRES, Heleno. Direito Tributário e Direito Privado: autonomia privada, simulação, elusão 
tributária. São Paulo: RT, 2003. p. 142-143. 

170 BIFANO, Elidie Palma. O mercado financeiro e o imposto sobre a renda. 2. ed. São Paulo: 
Quartier Latin, 2011, p. 200. 

171 BIFANO, Elidie Palma. O Mercado Financeiro e o Imposto Sobre a Renda. 2ª ed. São Paulo: 
Quartier Latin, 2011. p. 215. 

172 Quando se aponta que a causa é essencial para a interpretação e compreensão do contrato não 
se afirma que seja ela elemento intrínseco ao negócio jurídico ligado ao seu plano de existência. É 
elemento extrínseco e que opera no plano da validade ou da eficácia, a depender de se estar diante 
de negócios com causa pressuposta ou de causa final. Sobre o tema cf.: AZEVEDO, Antônio 
Junqueira de Azevedo. Negócio jurídico: existência, validade e eficácia. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 
2014, p. 152.  

173 KATAOKA, Eduardo Takemi. A Coligação Contratual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 64. 
174 BELO, Emília. Os efeitos decorrentes da coligação de contratos. São Paulo: MP editora, 2014. 

p. 57.  



93 

funcional a reunir os contratos existentes que somente em conjunto regulamentarão 

os interesses estabelecidos entre as partes.175   

Nos SC, lembra-se, o nexo funcional, o objetivo concreto almejado 

comumente pelas partes quando aceitam aderir a composse e uso comum inerentes 

a esses empreendimentos, consubstancia-se na criação, fruição e manutenção, em 

comunhão, de vantagens materiais e imateriais inerentes à organização e 

planificação adotadas para a maximização dos resultados comerciais individuais. 

Somente considerando essa causa global é que se compreenderá o 

empreendimento SC em sua efetividade e essência. É somente assim, que se 

captará a real capacidade contributiva de cada um de seus integrantes; o que não 

ocorrerá, por óbvio, se analisados forem cada um dos contratos de locação 

individualmente, já que eles isolados não operacionalizam, do ponto de vista 

funcional, os SC como eles são.  

Além da causa global das coligações, o intérprete tributário também não 

pode desprezar as formas e tipos adotados pelos particulares. Ensina Heleno 

Tôrres, que não havendo forma prevista pela legislação tributária, a Administração 

deverá respeitar a que for adotada pelo contribuinte, a não ser que essa esteja em 

descompasso com a causa própria do negócio jurídico analisado. Está a atuação 

da autoridade fiscal, portanto, limitada àquele elemento176, na medida em que a 

finalidade (causa) e a funcionalidade do negócio jurídico decorrem do equilíbrio que 

deve existir entre causa e forma.177 Da mesma forma, leciona o autor, que havendo 

causa específica em determinado negócio jurídico cuja funcionalidade e objetivo 

não possam ser atingidos de outra maneira que não pela construção típica adotada 

pelo contribuinte, fica o intérprete tributário adstrito às escolhas do contribuinte. 

Em outras palavras, pode-se dizer que quando a forma adotada pelo 

contribuinte for condizente e até usual à estruturação dos negócios jurídicos por ele 

praticados e à causa a eles inerentes, não poderá a administração tributária 

desconsiderar a estrutura negocial posta para requalificá-la. No mesmo sentido, 

caso tenha se valido de tipicidade diversa ou incomum, e essa for a adequada para 

a consecução dos fins jurídicos almejados, deve ela ser respeitada. 

                                                 
175KONDER, Carlos Nelson. Contratos conexos: grupos de contratos, redes contratuais e contratos 

coligados. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p 187. 
176 TÔRRES, Heleno. Direito Tributário e Direito Privado: autonomia privada, simulação, elusão 

tributária. São Paulo: RT, 2003. p. 154. 
177 TÔRRES, Heleno. Direito Tributário e Direito Privado: autonomia privada, simulação, elusão 

tributária. São Paulo: RT, 2003. p.150. 
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No caso das coligações contratuais, a forma adotada com diversos 

instrumentos denota, via de regra, a intenção “consciente e estratégica” das partes 

de “segregar porções do conteúdo do negócio”,178 a fim de melhor estruturar e 

operacionalizar a estrutura do negócio com vista à busca do objetivo comum 

almejado. Fim este que só pode vir a ser atingido pela conexão de negócios jurídicos 

típicos ou atípicos.  

A análise feita nos capítulos iniciais da presente pesquisa sobre a 

estrutura negocial e contratual usualmente utilizada pelos SC confirma que a forma 

adotada pelo setor é a mais adequada para garantir a funcionalidade do 

empreendimento, a finalidade concreta desejada por todos e a operacionalização 

do nexo funcional que une todos os instrumentos contratuais erigidos pelas partes. 

Outrossim, a finalidade e funcionalidade dos centros comerciais como tal, 

necessariamente, serão atingidas apenas por meio da combinação de contratos 

típicos (locação e estatuto de associação) e atípicos (normas gerais e regimento 

interno de uma estrutura de composse assemelhada a um condomínio), sem os 

quais restará desconfigurado o que venha a ser um efetivo SC. Essa estrutura, 

pode-se dizer, é uma coligação socialmente típica, uma vez que tal estrutura já é a 

praxe do setor.179 

Como ensinam Victor B. Polizelli e Luiz Carlos de Andrade Júnior, diante 

desse cenário de complexidade da relação jurídico contratual subjacente, não é 

possível à autoridade tributária, desconsiderar toda a estrutura e vislumbrar e 

tributar, individualmente, cada um dos negócios jurídicos como se não fizessem 

parte de uma operação econômica que é “típica em sua complexidade”, compondo 

uma “unidade classificatória mínima no sistema da tipicidade, que não pode ser 

reduzida a unidades mais simples”.180  

Ou seja, não é só o contrato de locação que deve ter importância na 

interpretação dos SC para fins tributários. A complexidade das relações havidas 

denota uma situação jurídica que vai além da pura cessão de uso de propriedade 

imobiliária – locação pura e simples - e, por isso, não pode ser simplesmente a ela 

                                                 
178 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos Coligados no Direito Brasileiro. 1ª ed. 2ª 

tir. São Paulo: Saraiva, 2010. p.125. 
179BELO, Emília. Os efeitos decorrentes da coligação de contratos. São Paulo: MP editora, 2014. 

p. 66. 
180POLIZELLI, Victor Borges; ANDRADE JÚNIOR, Luiz Carlos de. O Problema do Tratamento 

Tributário dos Contratos Atípicos da Economia Digital: Tipicidade Econômica e Fracionamento de 
Contratos. In: Revista de Direito Tributário Atual. São Paulo, v. 39, jan-jun/2018. p. 475. 
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reduzida para fins de incidência dos tributos sobre a receita e renda que gravariam 

os fluxos financeiros havidos no empreendimento.  

As Normas Gerais e o Regimento Interno possuem igual relevância na 

medida em que regulamentam a utilização comum das vantagens materiais e 

imateriais inerentes e características daquele empreendimento, além de 

regulamentarem os interesses de todos; o que faz, da mesma forma, a Associação 

para o Fundo Promocional ao impulsionar o marketing do SC com recursos de 

todos.  

Esses instrumentos devem ser considerados em conjunto e com as 

implicações decorrentes da coligação que acabam por derrogar o regime jurídico 

dos tipos que a compõem. Desta feita, laborará em equívoco e em ficção o intérprete 

que pretender aplicar a norma tributária desconsiderando as formas e estruturas 

contratuais inerentes e necessárias para que os SC atinjam sua funcionalidade 

socialmente típica desejada pelas partes. Se assim o fizer, poderá gravar 

capacidade contributiva inexistente ou inadequadamente mensurada, o que ocorre, 

principalmente, nos tributos que gravam a receita e a renda daí derivada. 

O desavisado que leia a informação posta no final do parágrafo supra 

pode questionar de que importaria a configuração de um negócio jurídico na 

tributação da receita e da renda dela derivada, já que a hipótese de incidência dos 

tributos que carregam essas grandezas nada disse sobre contratos e estruturas 

negociais – como o fez, por exemplo, a regra do Imposto sobre Transmissão de 

Bens Imóveis (ITBI) a pressupor um negócio imobiliário, ou do Imposto sobre 

Transmissão Causa Mortis ou por Doação (ITCMD), exigindo uma doação, por 

exemplo. 

Contudo, é essencial compreender, sob os olhos do direito privado – 

como já dito acima -, o negócio jurídico ou a estrutura negocial posta para 

adequadamente perceber os signos de receita e renda que nele e por quem se 

manifestam.  

Tal como posto por José Antônio Minatel, em monografia sobre o tema, 

o conceito de receita deflui, necessariamente, de um negócio jurídico preexistente 

e tem característica de valor recebido como contraprestação de determinado ato 

proveniente do “exercício da atividade empresarial, da remuneração de esforço ou 

como contraprestação pela cessão onerosa e temporária de direitos a serem 
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explorados por terceiros”181. Daí porque alerta Minatel ser impossível desprezar o 

arcabouço jurídico e o substrato econômico que cercam a operação na adequada 

quantificação da receita tributável, a saber: 

 

Portanto, é fundamental examinar o manto jurídico contemplado pelo 
ordenamento para regular as diferentes operações envolvidas nas 
atividades econômicas, que, além de outras relevantes funções, servirá 
para identificar a origem da materialidade investigada (receita), sem, no 
entanto, desprezar o substrato econômico que vincula os interesses das 
partes envolvidas em cada negócio, elemento imprescindível para 
identificar o conteúdo e natureza da materialidade subjacente, e também 
servir de base para quantificar a obrigação tributária ali incidente.182 

 

Ricardo Mariz de Oliveira segue o mesmo caminho ao apontar que a 

receita necessariamente deriva de um negócio jurídico bilateral ou multilateral183, 

sendo ingresso daí derivado que se incorpore positivamente ao patrimônio do seu 

titular tendo, portanto, a “característica de ser o produto que vem de fora do 

patrimônio, mas que é derivado de dentro, por derivar de atos, operações ou 

atividades da pessoa titular do patrimônio, ou o emprego de recursos que compõe 

esse patrimônio” resultando, daí, uma contraprestação.184185  

Em outras palavras, para identificar e mensurar adequadamente a receita 

tributável não se pode desconsiderar nem a estrutura negocial que sustenta a 

operação nem, muito menos, ela própria e o interesse das partes envolvidas. Ou 

seja, a adequada tributação da receita pressupõe a adequada identificação da 

                                                 
181MINATEL, José Antônio. Conteúdo do conceito de receita: e regime jurídico para sua tributação. 

São Paulo: MP Editora, 2005. p. 91. 
182MINATEL, José Antônio. Conteúdo do conceito de receita: e regime jurídico para sua tributação. 

São Paulo: MP Editora, 2005. p. 91. 
183OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do imposto de renda. 2. ed. São Paulo: Quartier 

Latin, 2008, p. 104. (nota de rodapé 29). 
184OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do imposto de renda. 2. ed. São Paulo: Quartier 

Latin, 2008, p. 105. 
185 O STF, de certa forma, adota essa noção quando, por diversas vezes, define a “receita bruta” 

como sendo a “soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais típicas”. (Cf. 
p. ex.: RE 776474 AgR, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 30/06/2017, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 10-08-2017 PUBLIC 14-08-2017; RE 953152 AgR, 
Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 11/11/2016, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 25-11-2016 PUBLIC 28-11-2016; ARE 936107 AgR, 
Relator(a):  Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 11-04-2016 PUBLIC 12-04-2016; RE 599362, Relator(a):  Min. 
DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-2015 PUBLIC 10-02-2015; RE 
816363 AgR, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 
05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 14-08-2014 PUBLIC 15-08-2014).  
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causa do negócio jurídico pressuposto, aqui identificado como a sua finalidade e 

funcionalidade, tal como já antecipado acima.  

Confirma-se o que foi dito anteriormente: a adequada aplicação da norma 

tributária pressupõe a adequada interpretação do negócio jurídico à luz do direito 

aplicável pois, só assim, ter-se-á a exata medida e propriedade da receita e da 

renda auferida e derivada da atividade negocial praticada, nos exatos limites desta, 

da qual deflui a grandeza tributável186187 na extensão da capacidade contributiva 

manifestada, consubstanciada na “riqueza efetivamente recebida”188 – nem mais, 

nem menos. 

É isso, aliás, que consta expressamente do art. 116, II, do CTN189 quando 

determina que somente se considera ocorrido o fato gerador quando se tenha 

constituída a situação jurídica nos termos do direito aplicável. Se a receita deriva, 

necessariamente, de um negócio jurídico a ela pressuposto e é eleita, assim como 

a renda, fato gerador de tributo, esse somente será adequadamente mensurado 

quando se considerar e interpretar o modelo de negócios nos exatos termos do 

Direito Civil. 

Victor Borges Polizelli, em estudo aprofundado sobre o princípio da 

realização da renda e que, de certa forma, toca, também, a tributação da receita, é 

categórico ao reconhecer no art. 116, II, do CTN importante critério direcionador 

para identificar os elementos que caracterizam esse princípio (materialidade, 

objetividade, mensurabilidade e troca no mercado), ao definir “[...] que o momento 

da aquisição do direito [a renda] deve ser orientado pelas regras de Direito Civil”.190 

                                                 
186 É o que se deflui das palavras de Natanel Martins: “Assim, como na generalidade das situações, 

na realização da renda tem-se presente a concretização de relações jurídicas, isto é, atos ou 
negócios jurídicos, para efeitos tributários, a renda não se verifica em face de avaliações 
econômicas de patrimônio, mas, sim, à luz de efetivas transações que, em termos de direito 
aplicável, tenham acarretado acréscimos patrimoniais” (MARTINS, Natanael. A lei n. 12.973/2014 
e o pronunciamento técnico CPC 30: receitas. In: ______: RODRIGUES, Daniele Souto. (Coord.). 
Tributação atual da renda. São Paulo: Noeses, 2015, p. 307). 

187 Ricardo Mariz de Oliveira segue mesma linha: “Do mesmo modo, os tributos são orientados, 
quando não definidos, pelos atos e negócios jurídicos tal como eles são regidos pelo direito privado, 
do qual verdadeiramente o Direito Tributário depende para que suas normas possam incidir.” 
(OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Lei nº 12.973/2014. Efeitos Tributários das Modificações Contábeis 
(escrituração x realismo jurídico) in: Daniele Souto; MARTINS, Natanael (Coords). Tributação 
Atual da Renda. São Paulo: Noeses, 2015. p. 332). 

188ÁVILA, Humberto. Teoria da igualdade tributária. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 161.  
189Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes 

os seus efeitos:II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente 
constituída, nos termos de direito aplicável. 

190POLIZELLI, Victor Borges. O princípio da realização da renda: reconhecimento de receitas e 
despesas para fins do IRPJ. São Paulo: Quartier Latin, IBDT, 2012, p. 194. 
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Ives Gandra da Silva Martins segue linha semelhante. Entende o autor 

que o citado dispositivo explicita, para fins de tributação da renda e, também, da 

receita a ela correlata ou nela “embutida”191, o momento em que há a necessária 

disponibilidade jurídica dessa nova grandeza apta a atrair a incidência tributária. Em 

outras palavras, somente haverá essa disponibilidade necessária se essa se der no 

seio do negócio jurídico colmatado e analisado sob a ótica do direito aplicável que 

representa a situação jurídica da qual provirá direito a acrescentar o patrimônio do 

contribuinte.192 

Por isso é essencial compreender como se operacionaliza a estrutura 

negocial, quem são os envolvidos, quais suas prestações e as contraprestações 

recebidas que as justificam, para que assim se possa mensurar e identificar as 

receitas existentes e os seus reais detentores, nos exatos limites da capacidade 

contributiva manifestada, sob pena de tributar-se riqueza inexistente.  

Em outros dizeres, a causa negocial e a funcionalidade inerente às 

formas aplicadas para atingir aquela finalidade devem ser respeitadas pelo 

intérprete tributário na aplicação das normas correlatas, pois são elas o limite 

hermenêutico que se desconsiderado acaba por distorcer a realidade tributável e a 

própria capacidade contributiva existente na operação, passando o gravame a 

laborar sob realidade imaginária, inexistente. 

Tal conclusão persiste ainda que se queira adotar, por exemplo, a 

posição de Brandão Machado193 de que a obtenção da renda seria uma situação de 

fato a atrair a aplicabilidade do art. 116, I, do CTN. Isso porque, segundo se 

depreende das palavras do próprio autor, em que pese os negócios jurídicos – na 

                                                 
191Na linha de Ricardo Mariz de Oliveria, que ensina que o que é dito sobre a receita, “[...] se estende 

para o conceito de renda, pois a renda (quando existente) está embutida em qualquer receita, além 
de que se confunde com a parcela de acréscimo patrimonial (novo elemento positivo no patrimônio), 
que é representada por qualquer receita”. (OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do 
Imposto de Renda. 2ª ed. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 144). 

192MARTINS, Ives Gandra. Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. In: _____ 
(Coord.). O fato gerador do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. São 
Paulo: RT, 1986. (Caderno de Pesquisas Tributárias, 11), p. 269-271. 

193Nas palavras do autor: “Ora, o imposto de renda não é o tipo de imposto que tem como fato 
gerador um ato ou negócio jurídico. O seu fato gerador é um fato, o fato de perceber renda, o fato 
de auferir ganho, o fato de adquirir riqueza nova. Enquadra-se, portanto, na disciplina do inciso I do 
artigo 116. Os atos ou negócios jurídicos mediante os quais o contribuinte adquire renda não são 
fatos geradores. São negócios que possibilitam a aquisição da renda, não são fatos geradores do 
imposto. Os negócios geram a renda. A aquisição da renda gera o tributo” (MACHADO, Brandão. 
Breve Exame Crítico do Art. 43 do CTN. In: MARTINS, Ives Gandra (Coord.). Estudos sobre o 
Imposto de Renda (em memória de Henry Tilbery). São Paulo: Ed. Resenha Tributária, 1994. p. 
122). 



99 

visão de Machado – não serem fatos geradores do imposto de renda, eles são os 

meios pelos quais se adquire a renda que será tributada. Nessa esteira, forçoso 

concluir que mesmo sob essa ótica a correta interpretação e qualificação dos 

negócios jurídicos são atividades fundamentais para a adequada tributação da 

renda deles decorrentes e nos exatos limites e contornos advindos daquele negócio.  

Em outras palavras, ainda que se queira enxergar na aquisição de renda 

uma situação de fato típica daquelas descritas no art. 116, I, do CTN, tal conclusão 

não retira a importância tributária da adequada compreensão do negócio jurídico 

subjacente, pois, como reconhece o próprio Brandão Machado, “são os negócios 

que possibilitam a aquisição da renda”, “que geram a renda”, e, por conta disso, a 

correta identificação dos limites da renda tributável passa pela adequada 

compreensão do negócio do qual ela se origina.  

Transpondo esses ensinamentos para o tema aqui em estudo, pode-se 

afirmar que a identificação de receita ou renda tributável nos fluxos financeiros 

derivados do complexo de relações jurídicas havidas nos SC passa, 

necessariamente, pela consideração da forma e da funcionalidade (causa) desse 

empreendimento que, como visto, é muito mais que uma relação locatícia simples 

e, por isso, possui prestações e contraprestações que dela diferem, não podendo a 

ela ser resumido para fins de tributação.  

Outro ponto importante e crucial a se destacar, que deflui do conceito 

acima e que tem impacto direto na análise subsequente que será feita, é a 

necessária definitividade do ingresso que se pretende tributar como se receita 

fosse194, representada na capacidade de dispor livremente do ingresso por não 

haver qualquer obrigação pendente com a outra parte.  

Nos dizeres de José Antônio Minatel, a definitividade é representada pela 

“titularidade e disponibilidade dos valores ingressados”, qualidade essa que confere 

                                                 
194Em julgado emblemático, com repercussão geral, em que se afastou a inclusão do ICMS na base 

de cálculo do PIS e da COFINS o Min. Celso de Mello deu ênfase à necessária definitividade do 
ingresso como um dos elementos caracterizadores da receita, além dessa dever representar um 
plus no patrimônio recebedor, em voto que contribuiu para a tese vencedora, a saber: “Inaceitável, 
por isso mesmo, que se qualifique qualquer ingresso como receita, pois a noção conceitual de 
receita compõe-se da integração, ao menos para efeito de sua configuração, de 02 (dois) 
elementos essenciais: a) que a incorporação dos valores faça-se positivamente, importando 
em acréscimo patrimonial; e b) que essa incorporação revista-se de caráter definitivo”. (RE 
574706, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2017, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 29-09-2017 PUBLIC 02-10-2017. Voto Ministro Celso de Mello. p. 
185 do inteiro teor do acórdão) (grifos e destaques no original). 
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aos beneficiários a “[...] disponibilidade plena dos valores ingressados, sem 

qualquer outra condição que possa vincular a eficácia das operações”.195 

Há, portanto, íntima relação com o conceito de disponibilidade posto no 

art. 43 do CTN para a tributação da renda, uma vez que, tal como frisado acima, 

esses conceitos se inter-relacionam.196 Referido dispositivo coloca no núcleo do fato 

gerador do imposto sobre a renda197 a “[...] aquisição de disponibilidade econômica 

ou jurídica” de renda. 

Não é o interesse desse estudo aprofundar-se nas discussões teóricas 

havidas sobre o que venha a ser disponibilidade econômica ou jurídica e suas 

consequências – tributação de rendas lícitas ou não; associação ao regime de caixa 

ou competência, etc.198 Isso porque, em todas essas discussões, o ponto comum é 

que para que haja renda - que deriva de determinada receita prévia - deve o 

contribuinte deter o controle da riqueza que aderiu ao seu patrimônio, dela podendo 

dispor livremente empregando-a nos limites da sua vontade e da legalidade199, 

                                                 
195  MINATEL, José Antônio. Conteúdo do Conceito de Receita: e regime jurídico para sua 

tributação. São Paulo: MP Editora, 2005. p. 101. 
196  É o que pontifica Mariz de Oliveira, com quem se concorda: “Pois bem, o momento de 

reconhecimento das receitas está umbilicalmente relacionado ao conceito de disponibilidade 
econômica ou jurídica de rendas ou proventos, o qual integra a definição do fato gerador do imposto 
de renda, dada pelo art. 43 do CTN e assentada na norma constitucional que outorga tal 
competência à lei complementar, contida no art. 146, inciso III, letra á´, da Constituição Federal. [...] 
Focando o tema deste trabalho – momento de reconhecimento de receitas – temos que nos referir 
a ele com as seguintes palavras extraídas da norma tributária: para fins do imposto de renda, o 
momento de reconhecimento das receitas é o momento e que ocorre a aquisição da disponibilidade 
econômica ou jurídica das mesmas” (OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Reconhecimento de receitas – 
questões tributárias importantes (uma nova disponibilidade econômica?) In: MOSQUERA, Roberto 
Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel. Controvérsias jurídico-contábeis: aproximações e 
distanciamentos. São Paulo: Dialética, 2012, v. 3., p.302-303).  

197 QUEIROZ, Mary Elbe. Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Barueri: 
Manole, 2004. p. 121. 

198 Para discussões sobre o tema veja, por exemplo, as várias discussões existentes na coletânea 
capitaneada por Ives Gandra Martins sobre o fato gerador do imposto de renda, congregando as 
mais diversas opiniões de renomados juristas. (MARTINS, Ives Gandra. (Coord.). O fato Gerador 
do Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza: Caderno de Pesquisas 
Tributárias. Vol. 11. São Paulo: RT, 1986). Ou, também: AMARO, Luciano. Imposto de Renda: 
regimes jurídicos. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Curso de Direito Tributário. vol. 
1. 2ª ed. Belém: CEJUP, 1993. p. 308-317. POLIZELLI, Victor Borges. O Princípio da Realização 
da Renda: Reconhecimento de Receitas e Despesas para Fins do IRPJ. São Paulo: Quartier Latin, 
IBDT, 2012. p.174-201; QUEIROZ, Mary Elbe. Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer 
Natureza. Barueri, SP: Manole, 2004. 

199 Segundo Oliveira: “Ora, sob qualquer ângulo de visão, a disponibilidade a que alude o art. 43 do 
CTN corresponde aos atributos da propriedade previstos no art. 1228 da lei civil, que são a 
possibilidade de alienar a coisa representativa da renda, ou melhor, o objeto do direito em que a 
renda se constitui (o dinheiro, o título de crédito, outro bem material ou imaterial) ou os direitos de 
usá-lo e dele gozar, além do direito de defesa do mesmo contra terceiros. [...] Destarte, quando um 
novo direito – a uma renda ou a um provento de qualquer natureza – se integra a esse patrimônio, 
ele carrega consigo os atributos de seu proprietário, de dele usar, gozar, e dispor, além de protegê-
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confirmando a existência da capacidade contributiva identificada na 

contraprestação; na esteira do que ensinou Luis Eduardo Schoueri: 

 

O constituinte, ao discriminar as competências tributárias para a instituição 
de impostos nos artigos 153, 155 e 156, elegeu circunstâncias que 
constituem signos presuntivos de capacidade contributiva para justificar a 
tributação. Destarte, quando o constituinte admitiu que se instituísse um 
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, deu a entender 
que este fato econômico (renda e proventos de qualquer natureza) indica 
a existência de alguém em condições de contribuir para os gastos comuns 
do Estado.  
Feito o vínculo entre o princípio da capacidade contributiva e a hipótese do 
imposto, parece claro que o legislador complementar, ao dispor que o 
imposto apenas fosse exigido na presença de uma disponibilidade, 
entendeu que, enquanto inexistir esta, não há, ainda, uma manifestação 
de capacidade contributiva. Deste modo, a renda estará disponível a partir 
do momento em que o contribuinte possa dela se valer para pagar o seu 
imposto. Em outras palavras, há disponibilidade quando o beneficiário 
desta pode, segundo seu entendimento, empregar os recursos para a 
destinação que lhe aprouver, inclusive para pagar os impostos.200   

 

Tributar adequadamente as rendas e receitas havidas pelas partes no 

SC pressupõe, necessariamente, portanto, levar em consideração a estrutura 

jurídica que o sustenta que é, como visto, uma coligação contratual de vários 

instrumentos erigidos pelas partes e é detentora de um nexo funcional maior a impor 

aos partícipes obrigações e contraprestações por motivos e razões específicas que 

não podem ser desconsideradas sem que se desnature as características 

elementares do negócio e a própria capacidade contributiva de cada um de seus 

integrantes. 

De maneira mais objetiva: sendo inerente para que exista um SC sobre 

as perspectivas do direito privado, a existência de uma estrutura contratual própria, 

na qual o empreendedor possui obrigações muito além daquelas detidas por um 

mero locador, e com a inerente existência de áreas e vantagens comuns detidas em 

composse pelas partes; tais elementos não podem ser desprezados pelo intérprete 

para fins de pretender desconsiderar, para fins tributários, a natureza jurídica própria 

dos fluxos financeiros que são característicos desse empreendimento e decorrem 

da sua estrutura e funcionalidade, como ocorre com a pretensão de tributar os 

                                                 
lo contra terceiros. (destaque no original). (OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do 
Imposto de Renda. 2ª ed. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 290-291). 

200 SCHOUERI, Luis Eduardo. O mito do lucro real na passagem da disponibilidade jurídica para a 
disponibilidade econômica. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel. 
Controvérsias jurídico-contábeis: aproximações e distanciamentos. São Paulo: Dialética, 2010, 
v. 1, p. 252. 
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encargos comuns e as verbas do fundo de promoção e propaganda como se 

receita/renda do empreendedor fosse.  

Para concluir essa parte, pode-se ter em resumo que o intérprete que 

pretenda aplicar a norma tributária às relações havidas nos SC e aos fluxos 

financeiros aí existentes - especialmente aquelas que buscam gravar a receita e a 

renda daí derivada – deve respeitar a causa supra contratual existente, ou seja, a 

finalidade desses empreendimentos (exercer a atividade comercial em comunhão 

de interesses sobre vantagens materiais e imateriais) e a funcionalidade das suas 

formas socialmente típicas eleitas pelos integrantes em coligação contratual para, 

com isso, identificar de forma adequada as obrigações de cada integrante do centro 

comercial, com suas peculiaridades daí inerentes, para se ter a perfeita correlação 

das contraprestações a que fazem jus, as quais devem se encaixar ao conceito de 

receita supra apontado, do qual desponta-se a necessária disponibilidade do 

recurso financeiro e sua ligação com a atividade desempenhada. Qualquer tentativa 

de tributação que desconsidere esses elementos laborará na ilegalidade por gravar 

realidade e capacidade contributiva inexistentes.  

O mesmo alerta vale para o contribuinte, já que qualquer manipulação 

desses elementos que caracterizam o empreendimento pode atrair a tributação, já 

que é a causa do negócio jurídico praticado – tal como definido pelo ramo do direito 

próprio - o limite hermenêutico e qualquer descompasso entre essa, a forma 

adotada e a realidade, acarretará a intepretação de forma diversa para fins 

tributários.  

 

4.2 Conclusões parciais quanto aos limites conceituais para a tributação da receita 

e da renda nos SC 

 

A norma tributária deve sempre buscar a capacidade contributiva 

revelada pelo contribuinte. Para tanto, na tributação da receita e da renda assume 

real importância a adequada compreensão e interpretação do negócio analisado, 

na esteira do que dispõe o Direito Civil sobre o tema. Desta feita, observar-se-á o 

comando posto no art. 116, II, do CTN, segundo o qual o fato gerador considera-se 

ocorrido quando perfectibilizada, aos olhos do direito aplicável, a situação jurídica 

que lhe dá ensejo.  
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Para a tributação da receita e da renda, essas noções são de importância 

considerável, pois é somente a partir da adequada compreensão das operações 

subjacentes que se podem identificar, no fluxo financeiro, as características 

necessárias para que aquelas grandezas tributáveis possam existir (natureza 

contraprestacional, definitividade e disponibilidade jurídica), revelando de forma 

adequada, também, o eventual sujeito passivo beneficiado pelo eventual 

incremento patrimonial.  

Dessa feita, não é possível pretender aplicar a norma tributária para as 

relações havidas nos SC sem considerar a coligação contratual e a estrutura de 

composse que lhes sustentam e interferem na interpretação e compreensão da 

própria relação locatícia existente em seu bojo e a origem e natureza dos fluxos 

financeiros ali havidos.  

Ao desconsiderar esses elementos para tratar todas as relações jurídicas 

havidas como uma mera e simples locação, corre-se o risco de gravar riqueza 

inexistente por se desconsiderar as características próprias da situação jurídica que 

ensejou o fato gerador a ser gravado.   

 

4.3 Prestações e contraprestações do empreendedor  e do administrador de SC: os 

limites de sua receita/renda tributáveis 

 

Seguindo os ensinamentos de Francesco Tesauro, “[...] deve-se 

considerar que, na interpretação das leis tributárias, deve ser antes de tudo 

identificado o fenômeno econômico específico, que expressa a capacidade 

contributiva que o legislador tinha em mira e que exprime a ratio do tributo”, na 

medida em que “[...] toda operação interpretativa deve ser coerente com a ratio do 

tributo.”201. 

Sendo assim, deve-se compreender, adequadamente, os requisitos 

exigidos pela legislação tributária para que surjam a receita e a renda tributável.  

Como ensina Ricardo Mariz de Oliveira, pode-se afirmar que “[...] toda receita 

corresponde a uma contraprestação a que tem direito a pessoa titular de um direito 

novo, por ter entregue a correspondente prestação que lhe competia na relação 

                                                 
201TESAURO, Instituições de direito tributário. Tradução de Fernando Aurélio Zilveti e Laura Fiore 

Ferreira. São Paulo: IBDT, 2017, p. 61-62. 
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jurídica da qual origina esse direito.”202 Na mesma linha segue José Luis Bulhões 

Pedreira ao sustentar que a renda, e a receita da qual deriva, é produto da 

contraprestação recebida no seio de uma troca realizada em mercado.203  

São as contraprestações, portanto, “causa do ingresso” a denotar a 

existência de receita, no conceito traçado por José Antônio Minatel ao anunciar: 

 

[...] ser receita qualificada pelo ingresso de recursos financeiros no 
patrimônio da pessoa jurídica, em caráter definitivo, proveniente dos 
negócios jurídicos que envolvam o exercício da atividade empresarial, que 
corresponda à contraprestação pela venda de mercadorias, pela prestação 
onerosa e temporária de bens e direitos a terceiros, aferido 
instantaneamente pela contrapartida que remunera cada um desses 
eventos.204 

 

Do conceito acima, chamam atenção dois critérios essenciais: a natureza 

contraprestacional e a definitividade patrimonial do ingresso. A boa interpretação 

dos SC para fins de aplicação da norma tributária passa pela identificação adequada 

desses critérios, os quais, por sua vez, só serão individualizados se compreendida 

a estrutura negocial do empreendimento e a sua causa nos termos e raias do direito 

aplicável.  

Daí porque ser preciso identificar quais as obrigações do empreendedor 

e do administrador de SC e o papel prático e fático que desempenham os encargos 

comuns e as contribuições ao fundo de promoção para fins identificar 

adequadamente a capacidade contributiva manifestada por cada um desses 

intervenientes representada pela adequada identificação de receitas e rendas 

existentes.  

O empreendedor de SC, como já estudado, não tem só a obrigação de 

disponibilizar e ceder, pelo período estipulado, o espaço comercial contratado e 

posto à disposição do lojista, como numa simples relação locatícia. Ele possui 

                                                 
202OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Reconhecimento de Receitas – questões tributárias importantes 

(uma nova disponibilidade econômica?) In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro 
Broedel. Controvérsias Jurídico-Contábeis (aproximações e distanciamentos). 3º volume. São 
Paulo: Dialética, 2012. p.301. 

203Nas palavras do autor: “A renda flui para o patrimônio da pessoa jurídica através de trocas no 
mercado, nas quais recebe dinheiro (ou outros direitos patrimoniais) como contraprestação dos 
bens ou serviços que vende e dos serviços produtivos que fornece, ou, em transferência de renda 
que recebe”. (PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Imposto sobre a renda: pessoas jurídicas. Rio de 
Janeiro: ADCOAS JUSTEC, 1979, v. 1, p. 296-297). 

204 MINATEL, José Antônio. Conteúdo do Conceito de Receita: e regime jurídico para sua 
tributação. São Paulo: MP Editora, 2005. p. 124 (destaque no original). 
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atribuições maiores e mais importantes nesse modelo de negócios, sendo a 

principal delas eivar esforços para sempre manter a atratividade do complexo 

comercial por ele idealizado, com a adequação e organização efetiva e constante 

(diuturna) do tenant mix, principalmente. 

É o tenant mix que, aliás, como ensina Modesto Carvalhosa, tira o 

empreendedor da situação de se limitar a “passivamente receber o aluguel”, 

obrigando-o a permanecer proporcionando ao locatário uma série de vantagens”, 

materiais e imateriais, em prol do aumento da clientela comum.205 

Para tanto, concorre com custos e despesas inerentes ao seu pessoal de 

vendas (corretores, por exemplo); às obras básicas não rateáveis postas no art. 54, 

§ 1º, da Lei n. 8.245/91; a descontos e subsídios para atrair novos e importantes 

lojistas, bem como com as despesas comuns relacionadas aos espaços vazios, etc.  

A leitura do release de um grande player do mercado para o 4º trimestre 

do ano de 2016 dá conta das obrigações e tarefas do empreendedor de que já se 

falou no presente trabalho206, veja: 

 

Aproveitamos o ano de rotatividade de lojistas acima da média, para 
qualificar o nosso mix a fim de fortalecer nossos ativos e enriquecer a 
experiência de consumo do nosso cliente final. Os esforços de 
comercialização da companhia foram recompensados com uma base de 
lojistas renovada e um fluxo total de veículos praticamente em linha com o 
ano passado. Apesar da confiança abalada e da menor propensão à 
compra, os consumidores continuam frequentando nossos shoppings. 
Conseguimos manter a frequência dos consumidores melhorando a 
atratividade dos nossos ativos e acreditamos que esta seja a melhor 
estratégia a fim de nos beneficiarmos de uma retomada mais rápida de 
vendas no momento que o cenário melhorar. Em 2017, teremos foco ainda 
maior no cliente, nossos lojistas e consumidores.  
[...] Oportunamente vamos retomar a nossa trajetória de crescimento, 
através de aquisições, revitalizações e expansões deixando nosso portfólio 

                                                 
205CARVALHOSA, Modesto. Considerações sobre relações jurídicas em shopping centers.  PINTO, 

Roberto Wilson Renault; OLIVEIRA, Fernando A. Albino de (Coords.). Shopping Centers 
(questões jurídicas). São Paulo: Saraiva, 1991. p.164-165. 

206 A confirmar o papel do empreendedor nessa estrutura e a necessária atualização constante do 
tenant mix e a simbiose com os lojistas a tornar o empreendimento mais lucrativo para todos 
destaca-se o depoimento do Diretor Adjunto de Operações de uma importante empreendedora do 
setor: “O empreendedor precisa estar atento para adequar o mix e alterar a estrutura para trazer 
mais conforto. Ao mesmo tempo, o lojista não pode ficar parado, esperando que o empreendedor 
fará. O lojista também precisa se atualizar constantemente, modernizar a loja, treinar seu pessoal, 
estrutura seus custos e inovar em seu próprio negócio. O trabalho em sintonia das duas partes é o 
que cria uma formula do sucesso. [...] A atualização constante, tanto do shopping quanto da loja, 
faz com que o lojista venda mais, cria vida par ao negócio e gera a perpetuidade do shopping um 
negócio para vida toda. Quando o empreendedor planeja o shopping, ele já planeja ampliações e 
como o mall estará daqui a dez anos”. (BENITH, Dirceu. Custo de Ocupação. In: ABRASCE. 
Associação Brasileira De Shopping Centers. Finanças em shopping centers. São Paulo: Padrão 
Editorial, 2016. p. 48-49). 
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ainda mais robusto. Iremos também focar nas revitalizações dos nossos 
ativos, para garantir a qualidade dos nossos shoppings e a satisfação dos 
nossos clientes. 207 

 

Por conta dessa diversidade de prestações, as suas contraprestações 

também serão diferentes, é verdade. A locação, por exemplo, remunerará muito 

mais que o espaço cedido. Visará, em verdade, remunerar o esforço mercadológico 

do empreendedor em atrair mais e mais clientes para os lojistas, principalmente por 

meio da “venda” do SC para novas e maiores lojas âncoras. Daí porque ser sempre 

um percentual do faturamento do lojista (seja ele mínimo e pré-fixado, seja ele 

variável e posteriormente aferido).  

É o sucesso do tenant mix, e não a cessão de espaço imobiliário, que 

permite ao empreendedor ser remunerado, também, por meio de grandezas como 

a res sperata (ou cessão de direito de uso) que é contraprestação pelo direito 

conferido ao lojista de fruir dos benefícios advindos do sobrefundo de comércio a 

ser criado em SC em vias de inauguração ou já existente em empreendimentos em 

andamento do qual o comerciante queira participar, dele se beneficiar e a ele 

contribuir.208209 

Por outro lado, tem-se a figura do administrador. A evolução dos 

empreendimentos de shopping center trouxe a inclusão, no modelo de negócios, da 

da administradora a quem fica incumbida toda a gestão do empreendimento. 

Embora não seja “obrigatória” na confecção do modelo de negócio, é ente de 

                                                 
207 BRMALLS Participações S/A. Relatório de Resultados: 4º Trimestre 2017. Disponível em: 

<ri.brmalls.com.br/download_arquivos.asp?id_arquivo=FD1F4AFF-F9C3-4E51...> Acesso em: 8 
maio 2017. 

208Tanto é assim que ao analisarmos, por exemplo, as Demonstrações Financeiras e o Relatório de 
Resultados referentes ao ano de 2017 de um grande player do setor, ver-se-á que houve o registro 
de perda de valor justo dos shoppings por ele detido e classificados como “propriedade para 
investimento” na ordem de R$ 1,7 milhões. A explicação não está na desvalorização do imóvel, 
pura e simples. Mas, sim, na readequação das estimativas de fluxos de caixa esperados desses 
empreendimentos que levam em consideração fatores muitos mais amplos, definidos como “[...] 
indicadores de performance e análise de mercado, tais como: receitas operacionais líquidas, 
vendas por m2, potencial de consumo e preferências do consumidor e dos lojistas”. Tal fato 
recolhido da prática do mercado confirma que os shopping centers vão muito além de um simples 
negócio locatício. (BRMALLS. Central de resultados 2016. Disponível em:  
<http://ri.brmalls.com.br/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=50861&id=0&submenu=0&im
g=0&ano=2016> Acesso em: 7 out. 2017). 

209A res sperata – e aqui vale um adendo -, quando cobrada após a inauguração do SC, e também 
de lojista ingressante, tem um fator de isonomia indelével, na medida em que faz com que o novo 
comerciante, que se beneficiará do conjunto de vantagens materiais e imateriais do 
empreendimento que foram criadas pelo empreendedor isoladamente de início e, após, mantidas 
e incrementadas, também, com esforços indiretos de todos os comerciantes ali já instalados ao 
exercerem suas atividades comerciais, em sinergia, retribui àquela minicomunidade esse esforço 
conjunto pretérito, e aqueles que se seguirão, principalmente por parte do empreendedor. 
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presença recomendada para dar racionalidade ao complexo empreendimento e aos 

fluxos financeiros ali existentes.  

A figura da administradora pode ser tanto vinculada ao empreendedor, 

que exercerá seu know-how por meio de uma estrutura própria, ou, pode ser 

empresa especializada terceirizada que será a detentora da expertise necessária 

para a estruturação dos centros de compras. 

Em ambos os casos, age como mandatária e representante do 

empreendedor face os lojistas e do próprio empreendimento e seus integrantes face 

a terceiros; vez que gere toda a estrutura material e imaterial que são utilizadas de 

forma comum e em regime de composse por todos210.  

Cabe a ela gerenciar, principalmente, a arrecadação e destinação aos 

responsáveis de todo o fluxo financeiro existente no empreendimento, dentre eles, 

os valores de aluguel que serão destinados ao empreendedor; os encargos comuns, 

destinados ao “condomínio”; e as contribuições ao fundo de promoção destinadas 

à Associação dos Lojistas. 

Em que pese todos esses valores transitarem em suas contas 

patrimoniais, não se pode imputar a eles caráter de propriedade, definitividade e 

disponibilidade necessários para a configuração de renda tributável na pessoa da 

administradora.  

É de se lembrar que o recebimento, pela administradora, de quantias de 

terceiros e a sua prestação de contas ao seus contratantes – empreendedor e 

lojistas, legitimados a tanto, como visto acima -, em atividades tais como 

desenvolvidas no bojo do shopping center, é típica desse ramo de negócio e o fluxo 

financeiro havido não pode ser considerado, todo ele, como receita tributável sua 

por lhe faltarem os requisitos conceituais para tanto acima referenciados211.  

                                                 
210Na definição de Bernardo Ribeiro de Moraes: “Administrar quer dizer gerir, governar, dirigir. 

Serviços de administração são os relacionados com a gestão de interesses de alguém. Quem 
administra para terceiros presta serviços através de vários atos concretos e executórios, para a 
consecução direta de um fim. Na administração encontramos a coordenação, supervisão e controle 
de trabalhos, com o fim de produzir um resultado. (...) Administrar bens é gerir negócios de 
terceiros. (...) Os serviços de administração de bens ou negócios se referem a gerência de coisas 
materiais ou imateriais, mas sempre de terceiros” (MORAES, Bernardo Ribeiro de. Doutrina e 
Prática do Imposto sobre Serviços. São Paulo: RT, 1975. p. 215).  

211É o explica Aires F. Barreto: “Por outro lado, jamais poderão ser considerados como receitas os 
valores recebidos de outrem para adimplir obrigações (não do prestador) de terceiros, cujo(s) 
negócio(s) é(são) por aquele administrado(s). 

Não se perca de vista que, em várias atividades, tais como as de administração de bens, de negócios 
ou interesses, assim como nas atividades comissionadas (como é o caso de agências de turismo 
e de despachantes), o recebimento de valores (a título de alugueres, venda de mercadorias, etc.) 
e os pagamentos de despesas (a título de impostos, compras e outras obrigações) constituem atos 
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A contraprestação pelos serviços prestados ao empreendimento é 

representada por uma taxa de administração fixa calculada, via de regra, sobre o 

volume desses valores que arrecada e gerencia.  

Veja, então, que na esteira do conceito de receita supra adotado, o 

empreendedor somente pode ser remunerado em vista as suas obrigações 

inerentes ao empreendimento, as quais estão, basicamente, voltadas à atratividade 

desse e do seu mix de lojas. De outra ponta, a administradora somente pode ser 

remunerada pelos serviços de gerenciamento e controle que presta ao 

empreendimento e a seus integrantes.  

São essas atividades desenvolvidas por esses intervenientes que são 

valoradas pelo seu mercado, na esteira da definição de receita posta por Nelson 

Carvalho e Carlos Henrique Silva do Carmo, segundo a qual “[...] receita é o ato de 

ver ativos validados pelo mercado consumidor dos mesmos”212, é a expressão 

econômica da atividade desenvolvida pela empresa, por aquilo que ela é 

remunerada.  

A essa conclusão só se chega, como visto, quando bem se compreende 

o modelo de negócios posto, o qual vai muito além de uma pura e simples relação 

locatícia com prestações e contraprestações simplórias e bem definidas vinculadas 

apenas ao uso e gozo de um imóvel. O modelo de negócios aqui analisado supera 

a relação imobiliária subjacente para atingir um uso comum de um complexo de 

vantagens materiais e imateriais que remanescem em torno do empreendimento.  

Nesse escopo, definitivamente, não se enquadram, via de regra, os 

encargos comuns e as contribuições ao fundo de promoção e propaganda, como a 

seguir se demonstrará. 

 

                                                 
materiais cuja prática é ínsita à própria razão de ser da atividade. Com efeito, no mais das vezes, 
a outorga, a alguém, de poderes de administração de bens, negócios ou interesses é feita, 
precisamente, com vistas à prática de tais atos pelo administrador. Daí o dever de prestar contas 
desse dinheiro alheio, nota típica de qualquer gestão de negócios. 

 (...)É imanente às atividades de administração – seja de imóveis, de consórcios, de bens outros ou 
de negócios – e às desenvolvidas por despachantes, o recebimento de quantias (não 
configuradoras de receitas) a serem entregues à terceiros, acompanhadas da discriminação de 
contas respectivas.” (BARRETO, Aires F. ISS na Constituição e na Lei. 3ª ed. São Paulo: 
Dialética, 2009. p. 381) 

212CARVALHO, Nelson; CARMO, Carlos Henrique Silva do. Reconhecimento contábil de receitas: o 
que vem (ou pode vir) por aí. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel. 
Controvérsias jurídico-contábeis: aproximações e distanciamentos. São Paulo: Dialética, 2012, 
v. 3, p. 284. 
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4.4 Os encargos comuns e as contribuições ao fundo de promoção e propaganda – 

ausência dos elementos caracterizadores de receita/renda do empreendedor 

 

Viu-se linhas acima que os SC se ancoram em uma estrutura 

assemelhada a um condomínio que tem na composse das vantagens materiais e 

imateriais havidas entre os integrantes a sua pedra de toque. Da mesma forma que 

todos se beneficiam dessas vantagens que compõem o SC, todos devem suportar 

os ônus de manutenção do empreendimento. Daí porque ser característico desses 

centros comerciais a existência dos chamados “encargos comuns”, que nada mais 

são do que o rateio das despesas ordinárias de funcionamento e manutenção da 

composse havida nos SC. 

A legislação privada acatou essa estruturação típica do setor ao 

possibilitar, de um lado, o rateio de despesas ordinárias e, por outro, vetar a divisão 

de despesas extraordinárias, fazendo expressa menção às vedações típicas 

imposta para locações em condomínios edilícios e exigindo um orçamento prévio 

por parte do empreendedor. É essa a redação do art. 54, §§ 1º e 2º, da Lei n. 

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.  
1º O empreendedor não poderá cobrar do locatário em shopping center: 
a) as despesas referidas nas alíneas a, b e d do parágrafo único do art. 22; 
e  
b) as despesas com obras ou substituições de equipamentos, que 
impliquem modificar o projeto ou o memorial descritivo da data do habite - 
se e obras de paisagismo nas partes de uso comum. 
2º As despesas cobradas do locatário devem ser previstas em orçamento, 
salvo casos de urgência ou força maior, devidamente demonstradas, 
podendo o locatário, a cada sessenta dias, por si ou entidade de classe 
exigir a comprovação das mesmas.  

 

Desta feita, são vetados, pela disposição do art. 54, § 1º, da Lei do 

Inquilinato, o rateio de gastos com (i) obras de reformas ou acréscimos que 

interesse à estrutura do imóvel (art. 22, § único, a); pintura das fachadas, empenas, 

poços de aeração e iluminação, bem como das esquadrias externas (art. 22, § 

único, b); indenizações trabalhistas e previdenciárias pela dispensa de empregados, 

ocorridas em data anterior da locação (art. 22, § único d). Além disso, restou vetada 

a cobrança de obras que alterem a arquitetura física do imóvel.  
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Em outras palavras, todas as despesas que não digam respeito ao 

funcionamento do empreendimento e tragam benefícios apenas ao empreendedor 

proprietário do imóvel não podem ser rateadas, sob pena de se estar repassando, 

indevidamente, custo advindo da condição de proprietário! 213  

Da leitura da legislação privada tem-se que todas as despesas inerentes 

ao funcionamento e manutenção operacional do empreendimento do qual todos os 

lojistas e empreendedores participam em composse podem ser rateadas entre as 

partes, desde que previstas em orçamento previamente elaborado, que pode ser 

objeto de questionamento por parte dos lojistas214. 

 Veda-se, contudo e por óbvio, aquelas que digam respeito à estrutura 

física do imóvel (pois vinculadas à manutenção de valor da propriedade imobiliária 

em si, que beneficia apenas aos empreendedores), bem como os referentes às 

indenizações trabalhistas por serviços prestados em data anterior ao ingresso do 

comerciante na composse existente nos SC (quando, por óbvio, não participava da 

coligação).  

Vale frisar que tal situação remanesceria ainda que inexistisse a 

disposição legal, vez que, do ponto de vista tributário, ao menos, não se pode 

facultar a determinada pessoa que repasse custos que são inerentes a sua 

atividade/propriedade, sob pena de se ter a manipulação dos resultados tributáveis.  

As despesas operacionais mais comuns nos SC e, talvez, as principais 

são aquelas vinculadas aos serviços de limpeza e segurança, aos gastos com 

                                                 
213Ladislau Karpat tem interpretação semelhante sobre o tema: “Poderíamos como regra geral, 

adotar o raciocínio de que a Lei ao regulamentar esta matéria, procurou fazê-la no sentido de 
permitir a cobrança das taxas consideradas ordinárias e proibir a cobrança das taxas 
extraordinárias. Tanto isto é verdade que o art. 54 remete o leitor para a leitura do art. 22 da mesma 
Lei. O art. 22, por seu turno, contém expressa disposição, no sentido de que o locador será obrigado 
a arcar com todas as despesas extraordinárias de condomínio. [...] De uma forma simplista o que 
se pode afirmar que entende-se por despesa ordinária aquela que se refira exclusivamente ao 
funcionamento e manutenção do condomínio. Já o gasto extraordinário é aquele que de alguma 
forma vem a beneficiar diretamente o locador, no caso empreendedor. (sic). [...] A limitação da 
cobrança das despesas condominiais, que ficou restrita às ordinárias, veio em boa hora. Com o art. 
54 veio a regulamentar de certa forma as relações entre lojistas e empreendedores, englobou 
também como decorrência destas relações os gastos condominiais.” (KARPAT, Ladislau. 
Shopping Center: manual jurídico. 1ª ed. São Paulo: Hermus, 1993. p. 60-61). 

214Veja: “LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – Loja em shopping center 
– É direito do locatário exigir a comprovação das despesas que lhe forem cobradas pelo 
empreendedor, nos termos do art. 54, § 2º, da Lei nº 8.245/91, em prazo que não se afigura 
decadencial – Sentença que reconhece a existência de decadência, por considerar que o locatário 
tinha o prazo de sessenta dias para exigir a prestação de contas – Descabimento - Recurso provido, 
para afastar a decadência e determinar o prosseguimento do feito. (TJSP;  Apelação 1016525-
64.2015.8.26.0309; Relator (a): Carlos Nunes; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro 
de Jundiaí - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2017; Data de Registro: 14/03/2017)” 
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energia elétrica, com despesas com o consumo e manutenção do sistema de 

refrigeração de ar e manutenção e administração do empreendimento.  

O rateio dessas despesas, confirmando a estrutura negocial diversa de 

uma simples locação, não leva em conta, tão somente, a área locada, mas, sim e 

principalmente, o ramo de atividade do lojista, a localização do seu comércio no mall 

e o seu papel no tenant mix -  se é uma loja-âncora que é foco de atração de clientela 

e, por isso, depende menos das vantagens do SC ou, pelo contrário, se é uma loja-

satélite amplamente dependente do arranjo mercadológico do empreendimento.  

Para mensurar toda essa diversidade e garantir um tratamento equânime 

e adequado ao papel desempenhado por cada um dos integrantes do SC e os 

benefícios que entregam e retiram da comunhão havida215, criou o setor sistemática 

de rateio consubstanciada em um Coeficiente de Rateio de Despesas (CRD). 

Diferentemente de uma simples proporção em que o lojista estaria 

atrelado a um percentual fixo de um determinado total monetário, essa modalidade 

permite que o valor do encargo do lojista se altere e se amolde conforme haja 

modificação no mix de lojas a alterar o total dos CRDs, impactando no valor devido. 

Por isso o CRD é critério de efetivação da própria isonomia entre os lojistas216.  

Uma loja âncora renomada não é altamente dependente das estruturas 

materiais e imateriais proporcionadas pelo empreendimento. Pelo contrário, ela 

contribui para a maximização dessas atividades. Não seria justo, portanto, dela 

exigir que coopere ainda mais, para além da clientela, renome, marca e outras 

vantagens imateriais que traz ao centro de compras. 

De outra ponta, uma loja-satélite, local, desconhecida, procura o 

shopping, justamente, pelo poder de atração desse empreendimento que é gerado 

muito por conta das lojas de renome ali instaladas. Essas lojas menores utilizam 

com vigor as vantagens que um shopping center proporciona para maximizar suas 

                                                 
215 Daí porque, por exemplo, uma loja de vestuário não possuir o mesmo dever de contribuir com o 

rateio do que uma lanchonete de fast-food, já que ambas não possuem as mesmas demandas e 
se valem de forma diferente do empreendimento. (BENITH, Dirceu. Custo de Ocupação. In: 
ABRASCE. Associação Brasileira De Shopping Centers. Finanças em shopping centers. São 
Paulo: Padrão Editorial, 2016. p. 47). 

216  Andrea Sirotsky Gershenson capitou função equalizadora do CRD da seguinte forma: “A 
aplicação do sistema do CRD garante um rateio equânime, gerando tratamento igual para os iguais 
e desigula para os desiguais, o que explica que uma loja âncora possa arcar com um menor valor 
no rateio, em função de sua relevância para o empreendimento, por seu poder de atração de 
clientela, inclusive considerados seus pesados investimentos em publicidade, que beneficiam o 
empreendimento como um todo.” (GERSHENSON, Andrea Sirotsky. Contrato de Locação em 
Shopping Center. 114 f. Dissertação (Mestrado em Direito Civil). Faculdade de Direito da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2014. p. 74). 
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vendas. Nada mais justo que seu nível de contribuição material seja maior, já que 

não possui muitos atributos imateriais para oferecer à comunidade de lojistas. 217 

Fixado previamente no contrato de locação, esse coeficiente representa 

a divisão do CRD fixado em cada contrato específico pela soma de todos os CRDs 

dos demais integrantes do SC. Representa uma fração do custo total ao qual o 

lojista estará encarregado de contribuir. Diferentemente de uma simples proporção 

em que o lojista estaria atrelado a um percentual fixo de um determinado total 

monetário, essa modalidade permite que o valor do encargo do lojista se altere e se 

amolde conforme haja modificação no mix de lojas a alterar o total dos CRDs, 

impactando no valor devido.218 

Eventualmente, a depender da negociação feita com o lojista e a sua 

importância para o empreendimento, é possível que a cobrança das despesas 

rateáveis seja feita com base em critério diverso estabelecido de forma módica e 

proporcional, a fim de não prejudicar a comunhão e os interesses dos demais. 

Nesse ponto, é importante ressaltar que a razoabilidade na definição dos 

critérios de fixação e de isenção do CRD – que devem estar ligados ao nível de 

utilização das vantagens do empreendimento; com as características próprias do 

                                                 
217Luiz Vaz, Diretor de Operações de um grande player do mercado, dá o tom do racional por trás 

da fixação do CRD: “Esse coeficiente de rateio pode ser fixado levando-se em conta diversos 
parâmetros, tais como: tamanho da loja, considerando que os salões comerciais de maior porte, 
proporcionalmente, usufruem benefícios menores que os demais no uso das galerias de circulação 
de público, além de serem responsáveis pela atração maior de público para o shopping center; 
fachada no salão comercial; relação entre a fachada do salão comercial e sua área; localização da 
loja dentro do shopping, a importância da operação para o mix; a destinação comercial ou a 
atividade desenvolvida pela loja e os interesses ou atrativos dessa marca e dessa atividade em 
relação ao shopping e aos demais lojistas; operações costumam incrementar o fluxo de 
consumidores e as vendas dos demais lojistas, entre outras.” (VAZ, Luiz, Rateio de despesas 
condominiais. In: ABRASCE. Associação Brasileira de Shopping Centers. Finanças em shopping 
centers. São Paulo: Padrão Editorial, 2016, p. 84-85). 

218 A ABRASCE assim define o CRD: “Ainda que alguns instrumentos contratuais confiram ao CRD 
designação distinta (como fator de contribuições, entre outras), o mecanismo obedece a 
paradigmas capazes de conciliar interesses e demandas inevitáveis na estruturação e 
desenvolvimento de um shopping center. [...] Para esse fim, pactua-se que a dita fração será aquela 
resultante da divisão do CRD fixado em cada contrato específico (numerador) pela soma de todos 
os CRDs relacionados a todos os espaços comerciais do shopping (denominador).A diferença entre 
o sistema de CRD e o de atribuição de simples percentual para cada lojista está em que, no regime 
da porcentagem (por exemplo, 0,0050%/m2), tanto o numerador (0,0050) como o denominador 
(100) da fração permanecem inalteráveis, ao passo que, transportando esse exemplo para o CRD, 
o coeficiente do lojista seria o equivalente a 0,0050, mas o denominador da fração não seria, 
necessariamente, 100, pois corresponderia ao resultado da soma de CRDs dos demais espaços 
comerciais do shopping. Assim, variando o denominador em caso de mudança na área bruta locável 
do shopping (“ABL”), quer na hipótese de uma expansão, quer em caso de redução do seu espaço 
locável, por força de eventual remodelação do mix, a participação do lojista no rateio de despesas 
estará, sempre, automaticamente, ajustada”. (ABRASCE. Associação Brasileira de Shopping 
Centers. Aspectos Jurídicos em shopping centers. São Paulo: Abrasce, 2011. p. 83). 
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lojista diante do tipo de segmento do shopping, com sua localização no mall, 

tamanho de vitrine, etc. – são de extrema importância para fins de definição dos 

limites da disponibilidade detidas pelo empreendedor sobre esses valores.  

Vale lembrar, ainda, que o empreendedor também deve contribuir para 

com as despesas comuns e ordinárias do SC, caso existam lojas vagas, não 

locadas219. E a explicação é simples: o papel do empreendedor é manter o tenant 

mix atualizado e devidamente preenchido, o que exige uma constante atividade de 

“venda do SC”. Tem-se daí que uma das despesas dessa atividade é arcar pelos 

encargos comuns na proporção referente aos espaços não locados; até porque 

seria injusto do ponto de vista comercial e econômico exigir que todos os lojistas 

arquem com um volume maior de despesas por conta da ineficiência do 

empreendedor em manter em níveis adequados a ocupação do empreendimento. 

Contudo, uma vez locado o espaço, os encargos comuns a ele inerentes passam a 

ser assumidos pelo locatário, já que é ele – e não o empreendedor – quem 

desenvolverá diretamente atividade comercial no centro comercial e se beneficiará 

diretamente com as vantagens comuns do empreendimento devendo, por isso, 

arcar com os gastos operacionais dele.  

Para que os lojistas possam controlar ou fiscalizar a implementação dos 

valores recolhidos a título de encargos comuns, tal como previsto previamente em 

orçamento – nos termos do art. 54, § 2º, da Lei do Inquilinato -, o ideal é que se crie 

uma Associação de Lojistas própria para tanto ou, o que também pode ocorrer, tal 

tarefa seja incumbida a mesma Associação que cuidará do Fundo de Promoção e 

Propaganda, outro encargo inerente à instalação de lojas em SC.   

O Fundo de Promoção e Propaganda (FPP), por sua vez, é a contribuição 

que deve o lojista pagar para custear as campanhas publicitárias e de marketing 

realizadas pelo SC, principalmente em épocas festivas – como Natal, dia das Mães, 

etc. -, no intuito de aumentar o fluxo de visitantes e de consumidores para todas as 

lojas integrantes do centro.  

A cobrança do FPP pode ser feita com base em diversos parâmetros, 

sendo a mais comum, contudo, a que leva em consideração um percentual sobre o 

valor do fator fixo mensal do aluguel. A depender da situação esse encargo pode 

ocorrer de forma fixa - a depender da loja, da sua importância para o mix e do seu 

                                                 
219 VAZ, Luiz, Rateio de despesas condominiais. In: ABRASCE. Associação Brasileira de Shopping 

Centers. Finanças em shopping centers. São Paulo: Padrão Editorial, 2016, p. 84-85. 
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nível de atratividade própria a diminuir o impacto das campanhas – ou, ainda, por 

meio de um valor calculado com base na área de venda da loja. Seu pagamento 

ocorre de forma conjunta com o aluguel e os demais encargos comuns devidos pelo 

lojista.  

Os valores arrecadados a esse título são diretamente repassados à 

Associação sem fins lucrativos com finalidade própria para gerir e planejar a 

utilização desses recursos nas campanhas do SC, para a qual todos os lojistas 

devem aderir quando ingressam no SC, sendo o seu Estatuto parte integrante da 

coligação contratual que estrutura o empreendimento.  

A arrecadação em conjunto e a destinação centralizada dos recursos 

para entidade especializada é inerente à comunhão havida, que se dá tanto para 

fruir os bônus quanto os ônus daí advindos. Basta imaginar que deporia contra a 

estrutura unitária e organizada, típica desse empreendimento, se cada um dos 

realizasse sua própria promoção, as quais não alcançariam o resultado advindo da 

união de todos. Ademais, o fundo de promoção beneficia, em última análise, as lojas 

satélites (menores), que são as que mais dependem das campanhas publicitárias 

para a atração de clientela e, consequentemente, divulgação de suas mercadorias.  

Não fosse a arrecadação comum e coordenada as grandes redes 

integrantes do empreendimento ficariam desestimuladas a realizar grandes 

campanhas de marketing, pois, em primeiro lugar não necessitam tanto dessa 

exposição e, em segundo lugar, acabariam gastando seus próprios recursos para 

impulsionar clientela também a terceiros.   

Tal como visto no item 2.4 supra, via de regra essa Associação é 

composta por uma Assembleia Geral de cunho deliberativo, principalmente sobre 

as contas do Fundo de Promoção, e por um Conselho Diretor, formado por um 

Presidente, um Tesoureiro e, comumente, um Diretor de Marketing, que tem cunho 

administrativo/executivo incumbido de planejar e executar o orçamento e o 

programa anual de promoções, elaborar prestação de contas do Fundo, gerenciar 

a controladoria e contabilidade da Associação e do Fundo.  

No geral, essa Associação não possui capital social ou patrimônio e sua 

única receita advém da contribuição obrigatória paga pelos integrantes do SC 

destinada ao Fundo de Promoções por ela gerida, que deve buscar sempre a 
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redução de seus custos com prestadores de serviços no intuito de que mais 

recursos sobrem para as campanhas publicitárias do empreendimento.220 

Por ser sem fins lucrativos, qualquer superávit existente deve, 

necessariamente, ser empregado nos fins específicos da instituição, sob pena de 

impactos tributários, a seguir analisados, serem verificados. 

É bem verdade que em alguns SC não existe a figura da Associação para 

o FPP; ou, quando existentes, essas associações tendem a ser controladas de 

forma exclusiva pelo empreendedor – por meio da configuração do quadro diretivo 

da entidade -, ainda que com participação tímida de representantes dos lojistas. 

Contudo, como será visto abaixo, a existência dessa entidade e o seu 

funcionamento como um colegiado efetivo é figura necessária para mitigar riscos 

tributários. 

Uma discussão existente é se o empreendedor também deve contribuir 

para tal fundo. Na doutrina, Ladislau Karpat entende que não há essa 

obrigatoriedade, pois são os lojistas que se beneficiam diretamente das promoções 

e são eles que devem contribuir para que elas sejam realizadas a contento e sob 

administração de entidade por eles controlada.221 Por outro lado, Rubens Requião 

entende que o locador também deve “[...] concorrer para a constituição do Fundo 

com importância mensal previamente estipulada, em proporção à parte das 

contribuições, dessa natureza, dos locatários”. Lembra Requião que as 

propagandas e campanhas se de um lado beneficiam os lojistas diretamente por 

aumentarem o volume de clientela em suas portas, também beneficia o 

empreendedor, ainda que indiretamente, pela valorização da marca do SC e o 

aumento do faturamento dos lojistas sobre o qual participa com um percentual.222  

Pode-se dizer, a partir do que exposto acima e sem prejuízo de posições 

em contrário, que o empreendedor deve, sim, concorrer para os custos de 

                                                 
220 André Tavares explica que: “O orçamento de FPP contempla, de forma simplificada, três grandes 

linhas: receitas, custos fixos e custos geradores de fluxo. As receitas do orçamento de FPP são 
pagamentos feitos pelos lojistas mensalmente, além de uma contribuição feita pelo empreendedor. 
Os custos fixos são aqueles que não variam mês a mês, como custo com pessoal e com empresas 
prestadoras de serviço, como assessoria de imprensa e agência de publicidade. Já os custos 
geradores de fluxo são eventos, shows e atrações feitas para atrair o público. É fundamental manter 
os custos fixos reduzidos e controlados para que sobrem cada vez mais recursos para a geração 
de fluxo”. (TAVARES, André. Orçamento: previsão de gastos para geração de condomínio e FPP. 
In: ABRASCE. Associação Brasileira de Shopping Centers. Finanças em shopping centers. São 
Paulo: Padrão Editorial, 2016, p. 66). 

221KARPAT, Ladislau. Shopping Center: manual jurídico. 1ª ed. São Paulo: Hermus, 1993. p. 69. 
222REQUIÃO, Rubens. Considerações jurídicas sobre os centros comerciais (“shopping centers”) no 

Brasil. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 72, n. 571, maio, 1983. p. 29. 
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manutenção do Fundo de Promoção, o qual representa uma despesa para 

manutenção de uma de suas obrigações que é o aprimoramento da imagem do SC 

que, nesse ponto, é feito por intermédio de terceiros e no interesse mediato dele e 

imediato dos lojistas que, por isso, também detêm essa despesa operacional.223 É 

despesa comum a ele e aos lojistas que é empregada para gerar benefícios a todos 

os envolvidos, inclusive ao empreendedor que, por isso, deve com ela concorrer.  

Da análise posta acima, pode-se dizer que, aparentemente, parece faltar 

a esses fluxos financeiros, à vista da estrutura negocial posta, os contornos 

necessários para que sejam eles imputados como receita/renda tributáveis do 

empreendedor/desenvolvedor dos SC.  

 

4.5 Conclusões Parciais quanto à ocorrência dos fatos geradores receita e renda 

nos SC 

 

A receita e, por conseguinte a renda dela derivada dependem para a sua 

caracterização que sejam contraprestacionais, ou seja, remunerem uma obrigação 

que o sujeito passivo tenha cumprido a terceiros no bojo de um negócio jurídico, e 

que adentrem a esfera patrimonial daquele que as recebe com ares de definitividade 

e de disponibilidade. 

Trazendo esse espectro conceitual que vem se construindo ao longo dos 

Capítulos 4 e 5 para a realidade dos SC, especialmente sob a ótica do 

empreendedor que o idealiza, tem-se que o papel desse agente econômico vai 

muito além de um mero locador que passivamente cede um imóvel em troca de uma 

remuneração. Para o empreendedor remanesce, ainda, o dever de manter 

atualizado e atrativo o tenant mix do SC. Em troca, receberá uma remuneração que 

refletirá o seu sucesso, uma vez que é calculada com base na lucratividade dos 

integrantes do empreendimento. É essa remuneração que adquire ares 

contraprestacionais, que remunera o know how do empreendedor empregado para 

manter sempre atrativo e lucrativo o SC.  

O administrador, por sua vez, tem papel gerencial e de mandatário do 

empreendedor. Cabe a ele arrecadar os recursos junto aos lojistas e empreendedor 

e destiná-los às entidades correspondentes. Também é sua função dirimir conflitos, 

                                                 
223Os relatos práticos do setor corroboram a posição aqui exarada. Veja nota 220 supra. 
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controlar a correta aplicação das Normas Gerais e do Regimento Interno, efetuar 

cobranças, dar explicações, etc. Para tanto, é remunerada por uma taxa de 

administração calculado por um valor percentual dos encargos comuns e do fundo 

de promoção que arrecada.  

Os encargos comuns rateados, de outro lado, não remuneram, nem 

indiretamente, qualquer esforço do empreendedor ou do administrador. Tais 

quantias surgem para manter em funcionamento a estrutura material e imaterial dos 

SC que é compartilhada por todos os integrantes do empreendimento – sejam 

lojistas, seja o próprio empreendedor – que as utiliza em regime harmônico de 

composse e uso comum. Não são custos do empreendedor ou do administrador 

que são repassados a terceiros; são custos próprios desses últimos, inerentes ao 

exercício de sua atividade no seio de uma rede empresarial própria.  

Via de regra, esses encargos comuns são calculados com base no CRD 

que leva em conta não só elementos e características imobiliárias do espaço 

ocupado. Pesam para a sua definição, principalmente, quesitos mercadológicos 

como, por exemplo, a posição da loja no mall, o tamanho de sua vitrine, etc. Tais 

características demonstram tratar-se de encargo que remunera a despesa do 

próprio lojista pelo uso das vantagens materiais e imateriais que possui em 

composse com os demais. Daí porque também devem ser arcadas pelo 

empreendedor, quando houver espaços ainda não locados, já que isso só ocorreu 

por sua ineficiência em manter sempre atualizado o mix de lojas. 

Tanto é assim que a própria Lei do Inquilinato não traz qualquer vedação 

para que despesas comuns de manutenção e funcionamento do empreendimento 

sejam rateadas. O seu art. 54, § 2º, apenas veda, acertadamente, que sejam 

rateadas com os lojistas despesas e custos que são inerentes à própria condição 

do empreendedor de proprietário de um imóvel (como despesas com obras 

estruturais, por exemplo) ou que dizem respeito a gastos anteriores ao ingresso do 

lojista na coligação contratual (indenizações trabalhistas, p. ex.). Nesses casos, 

esses encargos não sustentam os objetivos comuns e convergentes do 

empreendimento, do lojista e do empreendedor. Referem-se apenas aos interesses 

desse último, motivo pelo qual não podem ser divididos com terceiros. Nesses 

casos, havendo o repasse, ter-se-á o recebimento indireto de um rendimento que 

poderá ser tributado.  
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Cabe ressaltar, ainda, que os encargos comuns rateáveis dependem de 

um orçamento prévio que vinculará a arrecadação e o emprego dos valores 

rateados o qual, inclusive, podem ser objeto de contestação por parte dos lojistas. 

Tal condição indispensável demonstra, também, que esses valores não estão livres 

e disponíveis ao empreendedor. Vale dizer: se tais encargos fossem “aluguel 

disfarçado”, que legitimidade teriam os lojistas para pleitearem contas de como o 

empreendedor “gasta” “a sua renda”?  

As contribuições ao FPP também não remuneram qualquer esforço do 

empreendedor e nem por ele podem ser livremente dispostas. Tais valores 

destinam-se a custear campanhas publicitárias que manterão e aumentarão o nível 

de atratividade e divulgação do SC e, por isso, beneficiarão a todos e por todos 

devem ser custeadas, inclusive pelo empreendedor. As quantias arrecadadas 

devem ser direcionadas a uma Associação sem fins lucrativos vinculada ao 

empreendimento, especializada em gerir e aplicar esses recursos, 

independentemente das vontades do empreendedor.  

Para o administrador tais valores representam meros ingressos 

financeiros que transitam por sua conta patrimonial sem características de 

contraprestação pelo serviço prestado que já é remunerado pela taxa de 

administração cobrada.  

Portanto, aparentemente, tais valores de encargos de CRD e FPP não 

podem ser caracterizados como receita ou renda tributáveis na pessoa do 

empreendedor do SC. Tal hipótese, contudo, será apresentada no próximo 

Capítulo. 
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5 APRESENTANDO E TESTANDO A HIPÓTESE 

 

5.1 Apresentando a Hipótese 

 

Analisando a estrutura dos SC e as relações jurídicas nele havidas e sob 

a ótica da adequada compreensão das determinações dos arts. 116, II, e 43, do 

CTN, o fluxo financeiro para ser caracterizado como uma receita do empreendedor 

deve, além de representar uma contraprestação de esforços por ele 

desempenhados, estar a livre disposição daquele sujeito para que ele possa 

empregar em satisfação aos seus interesses pessoais sem qualquer controle por 

terceiros; como ocorre, por exemplo, com os valores de aluguel e res sperata 

recebidos pelo empreendedor e com a taxa de administração coletada pela 

administradora, os quais, em regra, não possuem óbice em sua destinação.224 

O mesmo não ocorre, contudo, com os encargos comuns e as cotas de 

fundo de promoção que não remuneram os esforços do empreendedor e nem a ele 

estão disponíveis – já que ou estão previamente detalhados em um orçamento 

fiscalizável, no caso do primeiro, ou são geridos e aplicados por entidade terceira e 

independente, em se tratando dos segundos.  

A análise inicial indica que tanto o rateio de encargos comuns – seja por 

CRD ou outra modalidade – quanto os gastos suportados com o FPP 

representariam, respectivamente, a contraprestação pela manutenção do SC em 

plena ordem de operacionalização e pelo exercício de campanhas publicitárias para 

manter ativo o poder de atração de clientela dos SC. Em ambas as situações, 

portanto, poder-se-ia dizer que esses encargos tomam forma de verdadeiras 

despesas de operação tanto do lojista quanto do empreendedor. 

Para o lojista, elas se calcariam no custo inerente ao fato de se instalar 

nesses centros de compras e se beneficiar das vantagens materiais e imateriais 

                                                 
224 Essa é a noção contábil trazida pelas novas definições contábeis do conceito de receita postas 

no Pronunciamento Contábil CPC 47, aplicáveis ao caso, quando trata dos papéis dos envolvidos 
na negociação, diferenciando no seu item B34 os fluxos financeiros devidos à entidade “principal” 
– que se compromete por si só a satisfazer as obrigações de desempenho contratadas - no caso o 
empreendedor, daquelas desenvolvidas por entidades agentes – cujas atividades desempenho 
contratadas são a de dar condições e/ou fornecer bens e serviços indicados por outra parte - no 
caso dos SC são a administradora e o condomínio, em certa medida. (Sobre a aproximação dos 
conceitos contábeis e jurídicos de receita, conferir, por exemplo: CANADO, Vanessa Rahal. 
Adequação do conceito contábil de receita ao direito tributário. Jota, 19 dez. 2017. Disponível em: 
<https://www.jota.info/colunas/direito-e-contabilidade/adequacao-do-conceito-contabil-de-receita-
ao-direito-tributario-19122017> Acesso em: 21 dez. 2017). 
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inerentes a esse empreendimento e que não encontraria em ponto comercial 

localizado em lojas de rua ou em meras galerias comerciais não planejadas; no 

presente caso, o ônus do lojista e arcar com as despesas ordinárias do mall por eles 

explorados diretamente como insumo para incrementar suas atividades comerciais 

próprias, assim como para custear as campanhas publicitárias da qual será 

beneficiário direto.  

Para o empreendedor, a percepção é semelhante, pois é inerente ao seu 

papel no empreendimento que mantenha a ocupação plena do mix de loja, devendo 

arcar com os “custos” da vacância e, da mesma forma, como se beneficiará 

indiretamente dos resultados das campanhas publicitárias deverá com elas 

participar financeiramente. 

Dito isso, tem-se que tanto para o lojista integrante do SC, quanto para o 

empreendedor que deve arcar com o rateio referente aos espaços não locados e 

com o FPP, os encargos comuns rateáveis e a contribuição ao fundo aparentam ser 

despesas operacionais dessas partes na medida em que representam “[...] mutação 

patrimonial que importa redução do patrimônio líquido sem ter por contrapartida a 

aquisição de novo direito ou aumento de valor de direito existente” e por estarem 

“relacionadas com as atividades principais e acessórias” 225 delas, para ficarmos 

com o conceito de Bulhões Pedreira. 

Em resumo, tem-se que previamente em resposta ao problema de 

pesquisa posto pode-se afirmar que tanto os encargos comuns como as 

contribuições ao fundo de promoção não podem ser considerados como receita ou 

renda tributável do empreendedor ou do administrador por lhe faltarem os requisitos 

mínimos para tanto, em especial a natureza contraprestacional e a disponibilidade 

desses recursos. Ou seja, a estrutura assemelhada a condomínio, calcada na 

composse, assim como a causa supracontratual advinda da coligação existente 

são, sim, oponível ao fisco, não sendo aplicável ao caso o art. 123 do CTN. 

Do ponto de vista do administrador é imperioso reconhecer que os 

ingressos financeiros que arrecada a título dos encargos comuns e das 

contribuições ao fundo de promoção, posteriormente repassadas às entidades 

terceiras, são meros recursos de terceiros que transitam pelo seu patrimônio sem 

                                                 
225 PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Imposto sobre a renda: pessoas jurídicas. Rio de Janeiro: 

ADCOAS JUSTEC, 1979, v. 1, p. 369. 
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que, contudo, a ele se agregue de forma definitiva. Pelos serviços que presta ao 

empreendimento é remunerada, tão somente, pela taxa de administração recebida.  

 

5.2 Testando a Hipótese 

 

Como toda hipótese de pesquisa, essa também está sujeita a contra-

argumentos colhidos ao longo da prática profissional. São três os principais 

argumentos que, imagina-se, podem falsear a conclusão acima posta e que, em 

outro giro, ajudam a delimitar os limites da não tributação dos fluxos financeiros aqui 

estudados. São eles:  

 

(i) não há nos shoppings centers um condomínio propriamente dito, já 

que os lojistas não são proprietários, o que obstaria o rateio de despesas e por esse 

motivo os gastos rateados dizem respeito ao imóvel que é de propriedade do 

empreendedor, cujos encargos de manutenção a ele somente pertenceriam;  

(ii) o beneficiário das promoções é somente o empreendedor que detém 

o imóvel e a marca do SC; e  

(iii) qualquer tentativa de rateio esbarraria no disposto no art. 123, do 

CTN. 

 

Analisa-se, na sequência, cada um deles. 

 

5.2.1 Validade da estrutura assemelhada ao condomínio e a inexistência de 

recebimento indireto por parte do empreendedor 

 

A SC Cosit 38/2014 traz posicionamento no sentido de que em relações 

locatícias todo rateio de despesas do imóvel entre locador e locatário poderia ser 

imputado como receita indireta daquele por lhe trazer benefícios mediatos que 

deveriam ser capturados pela tributação da renda, especialmente na sistemática do 

lucro presumido. A referida solução de consulta encontra-se assim ementada: 

 

LUCRO PRESUMIDO. RECEITA BRUTA. ADMINISTRAÇÃO DE 
IMÓVEIS PRÓPRIOS. DESPESAS CONDOMINIAIS. TAXAS E 
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL ADMINISTRADO.  
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Consideram-se receitas auferidas pelas empresas de administração de 
imóveis próprios, decorrentes do exercício de sua atividade principal, além 
de aluguéis decorrentes de locação, valores recebidos também dos 
locatários referentes ao próprio imóvel administrado, independente da 
denominação utilizada, que se prestam a pagar despesas como o consumo 
de água, luz e gás, conservação, higiene e limpeza de aparelhos 
sanitários, de iluminação, ramais de encanamentos d’água, esgoto, gás, 
luz, pinturas, vidraças, ferragens, torneiras, pias, ralos, banheiros, 
registros, manutenção de elevadores, vigilâncias e demais acessórios em 
perfeito estado de conservação e funcionamento, bem como todos os 
impostos e taxas que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel locado, 
incluindo-se IPTU, Taxa de Lixo e apólice de seguro contra incêndio e 
danos de qualquer natureza à estrutura do imóvel.  
Assim, tais valores devem integrar a base de cálculo sobre a qual se 
calcula o lucro presumido das pessoas jurídicas optantes por esta 
modalidade de tributação do IRPJ, de que trata o art. 15 da Lei nº 9.249, 
de 26 de dezembro de 1995. 

 

Lendo a íntegra desse documento, percebe-se que a consulente é 

empresa que administra determinado imóvel que é locado para diversos lojistas que 

além do pagamento de aluguéis devem custear também encargos que a consulente, 

na oportunidade, denominou de “condominiais”. Se o proponente da consulta não é 

um SC, a estrutura a ele se assemelha.  

Para sustentar a sua posição, a Receita Federal lançou mão do 

argumento de que “[...] para o atingimento do objetivo social da consulente 

(administração do patrimônio próprio) é natural que a empresa incorra em custos e 

despesas para a administração deste patrimônio” sendo essas, portanto, “[...] 

essenciais ao cumprimento do objeto social da consulente.” 

O racional posto pela administração tributária no caso acima explicitado 

é o mesmo daquele adotado pelo art. 31, V, § 1º da Instrução Normativa RFB 

1500/2014 – que regulamenta o art. 50 do RIR/99 e art. 14 da Lei 7.739/1989 - ao 

tratar da tributação das pessoas físicas e vedar que as despesas de condomínio 

quando repassadas ao locador não podem ser subtraídas do rendimento bruto 

tributável. 

Entende-se que esses argumentos não podem ser aplicados aos SC sem 

que se desconsidere por completo o plexo de relações jurídicas ali existentes e a 

própria causa supra contratual que funda esses empreendimentos e, como visto, 

deve ser o limite interpretativo do aplicador da norma tributária. 

Nessa esteira, refuta-se o argumento de que inexiste entre 

empreendedor e lojista um “verdadeiro condomínio” a possibilitar que as partes 
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rateiem despesas de manutenção, isso porque sustentar tal posição é renegar a 

própria estrutura, causa e funcionalidade dos SC. 

Estudou-se acima que dentro desses empreendimentos forma-se o 

instituto da composse que é aceito pelo direito civil pátrio e regulado por instrumento 

contratual atípico consubstanciado nas Normas Gerais e no Regimento Interno. 

Essa estrutura garante a funcionalidade dos SC e a realização em concreto da 

causa supra contratual que move esse empreendimento e desconsiderá-la seria 

pretender tributar situação fática inexistente e imaginária.  

É inerente daqueles que possuem em conjunto o direito de uso e 

exploração de bens materiais (estrutura física do mall) e imateriais (clientela e 

sobrefundo de comércio) que tenham o dever de mantê-los. Aliás, o nível de receita 

e renda dos lojistas somente pode ser mantido em níveis adequados se as 

condições operacionais do SC se mantiverem adequadas.  

Ou seja, se as receitas decorrem desses bens materiais e imateriais 

detidos comumente por todos os lojistas, os gastos com a manutenção dessa 

estrutura estão vinculados a suas atividades comerciais e, como tal, devem ser 

encaradas como despesas operacionais suas, até por respeito ao princípio de 

emparelhamento entre receitas e despesas, o chamado matching principle226, a 

evitar distorções na captação da capacidade contributiva das partes – 

independentemente do regime de apuração (caixa ou competência) a ser adotado 

pelo lojista, já que, em regra, não se obtém receita sem esforço patrimonial. 

Não nos convenceu, também, o argumento de que pelo imóvel ser de 

propriedade do empreendedor esses encargos a ele pertenceriam e na medida em 

que são quitados por terceiros representam uma espécie de “reembolso de 

despesa” a caracterizar uma receita ou renda implícita por redução desses encargos 

próprios. Explica-se a discordância mais adiante. 

Antes, porém, vale frisar que não se desconhecem opiniões doutrinárias 

no sentido de não existir receita quando há redução de passivos – cerne do 

                                                 
226 Luis Eduardo Schoueri assim define esse princípio: “Conforme já referido, pelo princípio contábil 

do confronto das despesas com as receitas (o matching principle), as despesas que sejam 
diretamente relacionadas a receitas de determinado período devem ser com estas confrontadas, a 
fim de que não sejam geradas quaisquer distorções. Não seria razoável que se contabilizasse uma 
receita sem que a despesas que a originou fosse a essa contraposta; caso contrário, se verificariam 
valores absolutamente fictícios, com resultados negativos no período em que se contabilizasse a 
despesa e positivos no período em que se escriturasse a receita, quando, em verdade, esses 
valores contrapostos acarretariam um resultado global neutro”. (SCHOUERI, Luis Eduardo. Ágio 
em reorganizações societárias: aspectos tributários. São Paulo: Dialética, 2012, p. 71). 
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argumento posto pela RFB - como é o caso de Marco Aurélio Greco, para quem 

redução de despesas não é receita por não implicar ingresso de recursos no 

patrimônio do contribuinte, já que, segundo ele, “um menor dispêndio não equivale, 

juridicamente, a uma receita”.227  

Isso, por si só, já poderia afastar a posição fazendária. Contudo, acredita-

se que a discussão vai além, por ser possível, sim, que haja receita quando haja 

redução de custos próprios da atividade econômica, decorrentes da atuação típica 

do contribuinte. Não fosse assim, valores provenientes de vendas pelo custo ou 

abaixo do custo não seriam receita, o que sabe-se ser inadequado.228 

Além disso, a lógica da própria apuração do Imposto sobre a Renda das 

Pessoas Jurídicas, exposta no art. 44, III, da Lei 4506/64, segundo a qual custos e 

despesas que por sua natureza impactem a apuração do lucro, por serem 

dedutíveis, que não forem suportadas pelo contribuinte direta – via subvenções, por 

exemplo – ou indiretamente – por meio de recuperações posteriores – devem 

compor a base de cálculo tributável.    

Assim, se determinado dispêndio é um elemento negativo inerente à 

produção da renda tributável e que, por isso, a reduzirá deve ser ele suportado pelo 

adquirente do acréscimo patrimonial para afetá-lo negativamente. Na hipótese 

desses custos e despesas virem a ser suportados por terceiros esses elementos 

negativos inexistem – foram anulados – e, por isso, não podem reduzir o montante 

tributável.  

Da mesma forma ocorrerá para contribuintes tributados com base no 

lucro presumido. Isso porque, a base de presunção é a receita bruta auferida que é 

composta pelo valor total da contraprestação aferida, antes de ser empregada para 

fazer frente aos custos necessários a prestação realizada. Assim, ao se retirar uma 

parcela da receita bruta, tratando-a como custo/despesa suportado por terceiro, 

                                                 
227 E continua o autor: “Em suma, os conceitos de receita e faturamento têm em comum abrangerem 

figuras positivas e não vicissitudes das despesas. Eventos que reduzam despesas, embora 
repercutam patrimonialmente, não configuram receitas e, portanto, não integram a respectiva base 
de cálculo da contribuição ao PIS e Cofins.” (GRECO, Marco Aurélio. Cofins na lei 9.718/98: 
variações cambiais e regime de alíquota acrescida. Revista Dialética de Direito Tributário, São 
Paulo, n. 50, p. 110-151, nov. 1999). 

228 É o que leciona José Antônio Minatel, por exemplo: “Contudo, não se pode generalizar a ponto 
de enxergar recuperação de custo na prática de ato típico da atividade empresarial, praticado com 
o objetivo de busca de resultado positivo, como, por exemplo, imaginar que possa ser tratado como 
mera recuperação de custo, e não como receita, o ingresso proveniente da venda de mercadorias 
pelo exato valor de seu custo registrado na escrituração mercantil.” (MINATEL, José Antônio. 
Conteúdo do Conceito de Receita: e regime jurídico para sua tributação. São Paulo: MP Editora, 
2005. p. 219). 
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estar-se-á reduzindo indevidamente a base de presunção para determinação da 

base de cálculo tributável. Nessas hipóteses, estar-se-á diante do que ensina, 

também, Victor B. Polizelli ao tratar do recebimento indireto da renda como uma 

hipótese de sua realização após o ponto de troca comercial havida: 

 

Também devem ser consideradas, para fins da realização da renda 
tributável conforme o evento recebimento, as hipóteses de recebimento 
indireto, aplicável nas situações em que um valor que deveria ser incluído 
na apuração de renda do contribuinte, caso fosse recebido diretamente por 
ele, for de alguma forma aplicado em seu benefício ou à sua ordem. A 
situação clássica à qual se aplica a doutrina do recebimento indireto de 
renda é aquela na qual um pagamento é feito a um terceiro por ordem do 
contribuinte. Se o valor que é pagou ou transferido a um terceiro tem a 
natureza de preço para o contribuinte, ele deverá ser considerado recebido 
por este.229 

 

Portanto, reafirma-se a importância de se entender o negócio jurídico, a 

situação jurídica, que dá ensejo à renda que se pretende tributar. Com isso se terá 

bem delimitado quais são as prestações de cada um dos intervenientes e os 

custos/despesas inerentes a esses atos geradores de renda que não podem ser 

transferidos a terceiros, sob pena de uma distorção do resultado tributável. 

Há alguns requisitos para que o reembolso apontado pela RFB como 

possivelmente existentes nos SC exista de fato e se caracterize como uma receita 

do empreendedor. Nesse ponto ensina Sérgio André Rocha que tudo dependerá da 

“natureza do gasto reembolsado”230, quando tratou da tributação dos mecanismos 

de cost sharing, apontando os seguintes requisitos para que haja receita e em 

eventual redução de passivo por conta de terceiros: 

 

Isso porque, nas situações em que se estiver reembolsando valores 
referentes a custos incorridos para a prestação do serviço ou despesa 
operacional do prestador, tal reembolso terá a natureza de receita 
tributável. 
Essa conclusão se justifica na medida em que se reconhece que o preço 
de um serviço e, por via de consequência, a receita decorrente de sua 
prestação, é composta do custo de produção mais a margem de lucro. 
Ora, se o custo compõe o preço do serviço o seu reembolso caracteriza 
pagamento de preço e assim receita tributável. 
Da mesma forma, o pagamento de despesas operacionais do prestador 
pelo tomador do serviço deve ser considerado uma forma de 

                                                 
229 POLIZELLI, Victor Borges. O Princípio da Realização da Renda: Reconhecimento de Receitas 

e Despesas para Fins do IRPJ. São Paulo: Quartier Latin, IBDT, 2012. p. 312. 
230 ROCHA, Sérgio André. Tributação do reembolso de despesas e do compartilhamento de custos 

e o CPC 30. In: ______. (Coord.). Direito tributário, societário e a reforma da lei das S/A: 
desafios da neutralidade tributária e do direito societário. São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 585. 
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contraprestação pelo serviço prestado, sendo, portanto, uma receita 
(decorrente da redução de um passivo).231 

 

Em que pese a operacionalização dos rateios de encargos comuns dos 

SC e do pagamento do FPP não se dar por meio da figura do reembolso, os 

conceitos expostos por Rocha são aplicáveis ao tema em análise, pois nos dá o 

fundamento para que se tenha a receita por redução de despesas custeada por 

terceiros, qual seja: a remuneração devida pela prestação recebida da contraparte; 

ou seja, se na composição desse valor recebido é inerente, como despesa 

necessária da atividade, os gastos rateados por terceiros. 

Acima foram estudadas as obrigações do empreendedor. Ele não cede 

apenas um imóvel para uso, ele cede um espaço comercial num centro de compras 

por ele idealizado e planejado, sendo dever seu eivar esforços para sempre manter 

a atratividade do complexo comercial, com a adequação e organização efetiva e 

constante (diuturna) do tenant mix. É dever seu, também, laborar para sempre 

manter os custos de instalação dos lojistas no empreendimento em níveis sempre 

adequados. Como contraprestação recebe um valor a título de aluguel do espaço 

que é calculado com base em um percentual do faturamento do lojista para o qual, 

de forma indireta, concorreu para incrementar a partir de seu know-how.   

Para tanto, concorre com custos e despesas inerentes ao seu pessoal 

administrativo e de vendas dos pontos para lojas-âncoras (corretores, por exemplo); 

às obras de manutenção da estrutura, de paisagismo e às extraordinárias, não 

rateáveis postas no art. 54, § 1º, da Lei n. 8.245/91; aos descontos e subsídios para 

atrair novos e importantes lojistas, bem como com as despesas comuns 

relacionadas aos espaços vazios por ele não locados, e sua quota parte para o FPP, 

por exemplo. 

O valor do aluguel cobrado, portanto, deve fazer frente a esses custos 

que não podem ser repassados a terceiros. Ou seja, dentro das diversas prestações 

e obrigações que incumbem ao empreendedor nesse modelo de negócios não está 

a manutenção das condições operacionais do empreendimento que é explorado em 

comunhão de interesses diretamente por todos os comerciantes que nele se 

instalam e sobre ele exercem a posse direta. Os lojistas pagam ao empreendedor 

                                                 
231 ROCHA, Sérgio André. Tributação do reembolso de despesas e do compartilhamento de custos 

e o CPC 30. In: ______. (Coord.). Direito tributário, societário e a reforma da lei das S/A: 
desafios da neutralidade tributária e do direito societário. São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 586. 
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parcela de seu faturamento a título de aluguel como contraprestação aos esforços 

por aquela parte para proporcionar um ambiente de sinergias que incremente o 

volume de vendas em níveis superiores ao que o comerciante esperaria ter em uma 

loja de rua. De outro lado, suporta os encargos operacionais do centro comercial 

que usufrui. 

Não cabe ao empreendedor, muito menos ao administrador que é mero 

mandatário daquele, manter os gastos operacionais do empreendimento relativos 

ao ambiente de negócios que é explorado diretamente, exclusivamente, pelos 

comerciantes ali instalados e que dessa forma dele se beneficiam. Basta ver, por 

exemplo, que se houver uma ala do SC desativada o empreendedor não manterá 

gastos com energia ou ar-condicionado. Somente com a ocupação por novos 

lojistas surgirão esses gastos que deverão ser por eles suportados.  

O argumento posto pela RFB e aqui analisado é contraditório com os 

próprios posicionamentos já exarados por essa entidade que impedem o 

creditamento de Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) sobre os gastos 

suportados pelos lojistas a título de rateio e FPP 232  - por não serem eles 

equiparáveis ao aluguel pago e que possibilita a tomada de crédito.233  

Ou bem os SC são relações imobiliárias pura e simples e o 

empreendedor recebe aluguel (seja diretamente ou indiretamente por reduções de 

despesas próprias) e todo o boleto arcado pelo lojista deverá dar direito ao crédito 

                                                 
232  O que é equivocado, pois são gastos essenciais à produção da receita tributável sobre o 

creditamento de PIS e COFINS em atividades comerciais de revenda, o autor já se posicionou em 
texto específico: (GASPERIN, Carlos Eduardo Makoul. Não cumulatividade do PIS e da COFINS e 
os créditos por despesas de vendas na revenda de bens e mercadorias. Revista Brasileira de 
Direito Tributário e Finanças Públicas, São Paulo, v. 43. p. 70-94, 2014). 

233 Veja, por exemplo, a Solução de Consulta SRRF/8ª RF nº. 266 de 31 de julho de 2009: “COFINS 
NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITO. ATIVIDADE COMERCIAL. Taxas de condomínio de aéreas (lojas) 
em centros comerciais (shopping centers) pagos por pessoa jurídica no exercício de atividade 
comercial não se confundem com aluguéis, inexistindo a possibilidade de interpretação extensiva 
que permita o desconto de crédito correspondente. Os custos incorridos por pessoa jurídica no 
exercício de atividade comercial, relativamente a serviços prestados por terceiros de serviços, tais 
como, de limpeza e conservação, segurança e vigilância, propaganda e publicidade, pesquisas 
cadastrais de clientes, e referentes a taxas de administração de cartão de crédito e débito, e de 
financiamento de seus clientes por instituições especializadas, não geram a direito a crédito”. 
MINISTÉRIO DA FAZENDA. Secretaria da Receita Federal. Solução de consulta n. 266, de 31 
de julho de 2009. Disponível em: <http://decisoes.fazenda.gov.br/netacgi/nph-
brs?s10=&s9=NAO+DRJ/$.SIGL.&n=-
DTPE&d=DECW&p=1&u=/netahtml/decisoes/decw/pesquisaSOL.htm&r=4&f=G&l=20&s1=&s3=&
s4=&s5=shopping&s8=&s7=> Acesso em: 5 out. 2017.  
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daquelas contribuições, ou, o que é o correto, as grandezas possuem natureza 

jurídica e contraprestacionais diversas e devem ser assim tratadas. 

Aliás, nem economicamente esse raciocínio é condizente. Uma das 

buscas constantes do empreendedor é reduzir ao máximo possível o Custo de 

Ocupação de seu empreendimento, representado pelo percentual que o valor a 

título de encargos comuns (CRD) e FPP que o lojista deve arcar para estar no 

empreendimento representa em relação ao total de suas vendas, o que é um 

importante índice utilizado pelo setor para medir a atratividade e potencial 

econômico do SC.234 

E assim o é, pois quanto maior o Custo de Ocupação, menos atrativo 

será o empreendimento para novos lojistas, o que impacta diretamente no resultado 

do empreendedor (que terá dificuldades de vender o SC e receber, por exemplo, a 

res sperata, vendo, também, aumentar os gastos decorrentes dos espaços vazios), 

e menor será a capacidade de o empreendedor incrementar o valor dos aluguéis 

cobrados dos lojistas já instalados, já que não haverá capacidade financeira destes 

para tanto235.  

Outro índice importante para o setor é aquele que mede a Receita 

Operacional Líquida do empreendimento (ou Net Operating Income – NOI, na sigla 

em inglês) 236 . Por meio desse indicador, mede-se o resultado operacional do 

shopping center representado pela soma das receitas de locação e de 

estacionamento descontadas das despesas comuns do período. Quanto maiores 

forem essas últimas, pior será o indicador NOI, sugerindo que o empreendimento 

                                                 
234  Há um acompanhamento constante deste dado, veja, por exemplo as Apresentações de 

Resultado do ano de 2016 (4º trimestre) das empresas BR Malls e Multiplan. (Cf. BRMALLS. 
Central de resultados 2016. Disponível em:  
<http://ri.brmalls.com.br/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=50861&id=0&submenu=0&im
g=0&ano=2016> Acesso em: 7 out. 2017. MULTIPLAN. Apresentação da teleconferência de 
resultados da Multiplan. 2016. Disponível em: 
<http://ri.multiplan.com.br/ptb/1887/Apresentao%204T16.pdf> Acesso em: 7 out. 2017. IGUATEMI. 
Portal. Disponível em: <ri.iguatemi.com.br> Acesso em: 7 out. 2017). 

235 É o que explica André Tavares, gerente de gestão de um grupo do setor de SC: “Por isso, é 
extremamente importante que a administração do empreendimento trabalhe sempre na redução de 
custos condominiais para que o boleto final do lojista diminua e, assim, sobre espaço para negociar 
o aluguel mínimo. A análise do custo de ocupação dos lojistas é fundamental para entender sua 
saúde financeira. [...] Os lojistas com percentuais baixos têm espaço para pagar mais e, portanto, 
é possível uma negociação de aluguel. Já os lojistas com alto CTO/vendas estão com dificuldades 
financeiras e é importante que a administração busque apoiá-los antes que eles fiquem 
inadimplentes e, eventualmente, fechem suas operações” (TAVARES, André. Orçamento: previsão 
de gastos para geração de condomínio e FPP. In: ABRASCE. Associação Brasileira de Shopping 
Centers. Finanças em shopping centers. São Paulo: Padrão Editorial, 2016, p. 51). 

236 Receita bruta, excluída receita de serviços, menos os custos de operação mais depreciação e 
amortização. 
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não é operacionalmente rentável. Daí porque ser constante a preocupação do 

empreendedor de redução e controle dos encargos comuns.237 

Diante disso, fica a seguinte pergunta sem resposta: se esses encargos 

fossem receitas indiretas do empreendedor, por qual motivo pretenderia ele reduzi-

los ao máximo, como faz o setor238? Não faz nenhum sentido, percebe-se, entender 

esses encargos como incremento patrimonial indireto do empreendedor. Até 

porque, como visto, é da redução desses valores que sobrará espaço para que se 

atraia mais lojistas e exija deles e dos já existentes um valor maior de aluguel que 

é, esse sim, receita do empreendedor.  

O fato de a redução desses elementos possibilitar, eventualmente, o 

incremento do valor do aluguel não invalida o argumento, apenas o reforça, pois 

demonstra que tais encargos não compõem a receita do empreendedor, nem 

indiretamente; até porque, o repasse da redução dessas despesas comuns como 

incremento de aluguel não é uma proporção exata e depende de diversos fatores 

macro e microeconômicos. 

Além disso, sob uma ótica econômica, se desses encargos surgem 

benefícios, estes são compartilhados por todos os integrantes da coligação 

contratual, e não só pelo empreendedor, motivo pelo qual devem ser compartilhados 

por todos na medida em que usufruem da estrutura material e imaterial do 

empreendimento.  

Não há embasamento jurídico, sequer lógico e econômico, para que se 

possa concluir que esses encargos rateados entre os lojistas e a quota do FPP por 

eles pagos sejam, em verdade, receita do empreendedor ou, ainda, do 

administrador que apenas as arrecada e as distribui. Esses valores não compõem 

o preço da atuação destes atores no empreendimento, a qual é remunerada, dentre 

outras formas, por uma taxa de administração, no caso do administrador, e, para o 

                                                 
237 Por exemplo, o “NOI” apresentado pela BR MALLS no 04º Trimestre de 2017 piorou em 3,3% 

naquele devido “a queda no aluguel mínimo e aumento nos custos condominiais”, conforme se nota 
do Relatório de Resultados daquele trimestre. (BRMALLS. Central de resultados 2016. Disponível 
em: 
<http://ri.brmalls.com.br/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=50861&id=0&submenu=0&im
g=0&ano=2016> Acesso em: 7 out. 2017.) 

238 A Multiplan, por exemplo, comemorou a redução no Custo de Ocupação no 04º Trimestre de 
2017, em relação ao mesmo período de 2016, justificando-o numa “combinação do aumento de 
vendas [do lojista], do menor ajuste de inflação no aluguel e o controle dos custos condominiais 
nos shopping centers contribuíram para um custo de ocupação estável”, conforme consta do 
Relatório de Resultados daquele período. (MULTIPLAN. Relatório de resultados 4T17. 2017. 
Disponível em: <http://ri.multiplan.com.br/ptb/1986/Earnings%204T17%20-%20POR_final.pdf> 
Acesso em: 10 abr. 2018). 
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empreendedor, por percentual do faturamento do lojista a quem incumbe sustentar 

os gastos operacionais diretos do SC que lhe proporcionarão as receitas 

correspondentes.  

Os valores rateados entre os lojistas não se identificam com qualquer 

“forma de remuneração ou contraprestação” ao patrimônio do empreendedor ou do  

– que é remunerado por parcela do faturamento do comerciante, por exemplo – ou 

do administrador – remunerado pela taxa de administração -, para ficarmos com as 

palavras de Ricardo Mariz de Oliveira.239  

Tem-se, aí, verdadeiras despesas inerentes das operações dos lojistas 

que decidem comungar das vantagens materiais e imateriais operacionais do 

empreendimento e que, por isso, deverão concorrer com sua manutenção. São, 

portanto, despesas operacionais deles. 

Apenas para pontuar uma vez mais o entendimento ora posto, aponta-se 

que diferentemente será se o empreendedor, por exemplo, não arcar com os 

encargos relativos aos espaços não locados e rateá-los indiretamente com os 

lojistas, não contribuir para o FPP ou, ainda, incluir no CRD despesas 

extraordinárias não rateáveis face à vedação legal posta no art. 54, § 2º, da Lei do 

Inquilinato. Nessas situações, sim, ocorrerá o recebimento indireto de receita pelo 

empreendedor na medida em que estará repassando a terceiros gastos/despesas 

que compõem o “custo” de sua operação, de sua atividade comercial relativa ao 

empreendimento. Nessa situação, estaria correto o contra-argumento, pois não se 

estará a ratear despesas operacionais comuns vinculadas ao funcionamento e 

manutenção do SC, mas, sim, encargos inerentes à atuação do empreendedor que 

podem, inclusive, ser considerados dedutíveis nas suas apurações contábeis e 

fiscais.240 

Salvo melhor juízo, os possíveis argumentos contrários à hipótese 

lançada segundo os quais a inexistência de condomínio edilício entre 

empreendedor e lojistas impossibilitaria o rateio dessas despesas que, quando 

                                                 
239 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. 2ª ed. São Paulo: Quartier 

Latin, 2008. p.104. 
240 É o que já decidiu o próprio CARF, veja: “IRPJ. CSLL. EMPRESAS QUE DESENVOLVEM 

ATIVIDADES LOCATÍCIAS. SHOPPING CENTER. SALAS NÃO LOCADAS. DESPESAS COM 
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO. DESPESAS NECESSÁRIAS. POSSIBILIDADE. Uma vez 
comprovada a natureza essencial das despesas suportadas por empresas que possuem como 
objeto o ramo da locação, é possível a sua dedução, ainda que o espaço não esteja locado, porém 
colocado à disposição para locação”. (CARF. 1ª Seção. 2ª Câmara. 1ª Turma Ordinária. Processo 
nº. 15374.001141/2001-68. Acórdão 1201-00.104. Rel. Cons. Carlos Pela. DOU 17/06/2009). 
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pagas por estes, seriam um recebimento indireto do empreendedor ou, do 

administrador, por atuar como seu mandatário. 

Da mesma forma, a administradora, ao contrário do que possa parecer, 

complementa a estrutura ao funcionar como verdadeira estrutura gerenciadora do 

empreendimento – tal como uma imobiliária faz com condomínio edilícios próprios. 

Em nada macula o fato de em alguns empreendimentos a administradora ser 

vinculada ao empreendedor. Pelo contrário, tal situação denota uma melhor 

estruturação da estrutura de composse a melhor servir os integrantes do 

empreendimento, evitando-se que recursos comuns sejam confundidos com o 

patrimônio do empreendedor, diretamente.  

 

E assim o é na medida em que tal interpretação desrespeita a própria 

configuração do empreendimento e sua causa negocial aos olhos do direito 

aplicável (CTN, art. 116) e inexiste qualquer correlação entre esses encargos e a 

contraprestação devida pela autuação do empreendedor, ou do administrador, no 

SC, a não ser quando este, de forma indevida, rateia despesas não rateáveis ou 

que são inerentes a sua atividade.  

 

5.2.2 Ausência de disponibilidade  

 

Outro contra-argumento possível é o de que que esses valores pagos 

pelos lojistas (encargos comuns e FPP) estariam sob o controle e ingerência direta 

do empreendedor a caracterizá-lo como receitas suas.  

Esse posicionamento já foi vergastado em caso análogo, relacionado ao 

setor de franquias que, também, exige o pagamento de quotas para o fundo 

promocional e que, possivelmente, poderia ser aplicado ao tema em comento. A 

questão foi apreciada na Solução de Consulta 114/2012 (SRRF10/Disit), que assim 

analisou o tema na oportunidade: 

 

CONTRATO DE FRANQUIA. FUNDO DE PUBLICIDADE. 
TRANSFERÊNCIA DE VALORES. TRATAMENTO. 
Valores transferidos por empresas franqueadas à franqueadora, por força 
obrigatória de cláusula prevista em contrato de franquia, objetivando 
compor fundo de publicidade destinado a cobrir despesas de propaganda, 
constituem receita da franqueadora em virtude de estar configurada a 
prestação de serviço, e integram a base de cálculo do IRPJ. 
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Da leitura da íntegra desse posicionamento, percebe-se que no caso da 

franquia analisada as quotas de fundo de promoção eram repassadas diretamente 

à franqueadora que, por conta própria ou por terceiro por ela contratado, eram 

aplicadas nas campanhas publicitárias da marca franqueada. Entendeu a 

fiscalização que os valores arrecadados eram receita tributável da franqueadora por 

deter ela o controle dos gastos e, em verdade, prestar um serviço a todas as 

empresas a ela submetidas de gerenciar esses recursos e aplicá-los em uma 

campanha de marketing.  

Tal situação não ocorre – ou não deve ocorrer, idealmente – nos SC. O 

empreendedor não possui controle imediato e direto dos valores recolhidos dos 

lojistas a título de FPP e encargos comuns. Não pode deles dispor ao seu bel prazer. 

O FPP, como visto, é gerenciado diretamente por uma pessoa jurídica específica (a 

Associação do Fundo de Promoção), da qual devem participar representantes do 

empreendedor e do lojista. Os encargos comuns, por sua vez, não são arrecadados 

e nem gastos ao léu, encontram base de cobrança em orçamento no qual devem, 

necessariamente, ser previamente estipuladas pelo empreendedor e controlável 

pelos lojistas241, conforme exige o art. 54, § 2º242, da Lei do Inquilinato, que tem 

“evidente caráter de cogência” – como ensina Sílvio de Salvo Venosa243 - com 

possíveis consequências judiciais por descumprimento.244 

                                                 
241 Leciona Maria Helena Diniz, a propósito, que o lojista o direito “[...] de exigir, por si ou entidade 

de classe, o comprovante daquelas despesas que lhe forem cobradas sem estar devidamente 
comprovadas” (DINIZ, Maria Helena. Lei de Locações de Imóveis Urbanos Comentada. 12ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2012. p. 284). Sylvio Capanema de Sousa aponta, por sua vez, que “[...] a 
recusa do empreendedor, em exibir os comprovantes, permitirá ao locatário valer-se da medida 
cautelar de exibição de documentos” (SOUZA, Sylvio Capanema de. A Lei do Inquilinato 
Comentada. 10ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 2017. p.254). 

242 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.  

2º As despesas cobradas do locatário devem ser previstas em orçamento, salvo casos de urgência 
ou força maior, devidamente demonstradas, podendo o locatário, a cada sessenta dias, por si ou 
entidade de classe exigir a comprovação das mesmas. 

243 VENOSA, Sílvio de Salvo. Lei do Inquilinato Comentada: doutrina e prática. 11.ed. São Paulo: 
Atlas, 2012. p.245. 

244 A título de exemplo, confira o posicionamento do TJPR sobre o tema: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 
DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - SHOPPING CENTER - PRETENSÃO DOS LOJISTAS EM 
VER EXIBIDOS EXTRATOS BANCÁRIOS E LIVROS CONTÁBEIS DE POSSE DO 
EMPREENDEDOR - AGRAVO RETIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA - 
APELO - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS COMUNS ÀS PARTES - POSSIBILIDADE - 
PRECEDENTE - EXEGESE DO ART. 54, § 2º DA LEI DE LOCAÇÕES - DOCUMENTOS CUJO 
CONTEÚDO REVELA SER DE INTERESSE COMUM DAS PARTES - NECESSIDADE DE 
AVERIGUAÇÃO DOS VALORES COBRADOS À TÍTULO DE DESPESAS COMUNS E FUNDO DE 
PROMOÇÃO - DOCUMENTOS JÁ APRESENTADOS QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA TAL.I 
- Art. 54, § 2º, Lei de Lei de Locações: Determina o art. 54, § 2º da Lei de Locações que as “[...] 
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Inexiste, portanto, o requisito da definitividade ou disponibilidade dos 

recursos por parte do empreendedor e que é, tal como analisado linhas acima, um 

dos requisitos essenciais para que se possa falar em receita. Não é o empreendedor 

quem faz as campanhas publicitárias, nem gasta como quer os encargos comuns – 

geralmente administradas por um ente despersonalizado intitulado de condomínio. 

Pensar de forma diversa seria o mesmo que, tacitamente, desconsiderar a 

existência dessas entidades e da própria situação fática. 

Do ponto de vista do administrador a situação é ainda mais evidente. 

Como visto acima, esses recursos comuns apenas transitam por suas contas 

patrimoniais, não lhe pertencendo e, por isso, não aderindo ao seu patrimônio com 

ares de definitividade. Se não é proprietário dos recursos não possui disponibilidade 

sobre eles, estando vinculado, assim como o empreendedor, aos orçamentos 

previamente estabelecidos que podem ser questionados pelos lojistas. Aqui, repete-

se a pergunta já feita: se tais encargos fossem “aluguel disfarçado”, que legitimidade 

teriam os lojistas para pleitearem contas de como o empreendedor “gasta” a “sua 

renda”?.  

Daí porque ser essencial e recomendável a existência da Associação 

para o FPP como entidade atuante e independente, sobre a qual o empreendedor 

não tenha ingerência direta, a fim de que não seja desconsiderada a validade dessa 

entidade – por simulação - e imputado ao empreendedor o controle dos valores 

arrecadados. Além disso, não deve essa associação distribuir qualquer resultado, 

devendo ela aplicar todo o superávit nas suas funções, sob pena de eventuais 

dividendos serem imputáveis como receitas do empreendedor. 

                                                 
Despesas cobradas do locatário devem ser previstas em orçamento, salvo casos de urgência ou 
força maior, devidamente demonstradas, podendo o locatário, a cada sessenta dias, por si ou 
entidade de classe exigir a comprovação das mesmas". No caso em mesa, conforme constou na 
decisão aqui vergastada, a exibição dos extratos bancários e demais documentos pleiteados de 
fato representam homenagem ao princípio da boa-fé, visto que poderão comprovar de forma cabal 
a destinação dada pelo empreendedor ao valor pago pelos lojistas. II - Documentos de interesse 
comum às partes. Ademais, considerando que a saúde financeira do próprio empreendimento é 
essencial à continuidade das atividades desenvolvidas pelos lojistas que lá estão, o conteúdo dos 
documentos em análise os tornam de interesse comum às partes. Conforme precedente do já 
extinto TAPR, em "... Locação de Shopping Center, como os lojistas têm, entre suas obrigações, 
vários encargos de locação, (taxas de condomínio, fundo de promoção, taxa de associação etc.), 
pode o lojista locatário pedir a exibição cautelar dos documentos que dão base a esses encargos, 
tendo em vista que a administração tem a guarda dos mesmos que são de interesse comum" 
(TAPR- Primeira C. Cível (extinto TA) - AC 261842-4 - Curitiba - Rel.: Marcos de Luca Fanchin - 
Unânime. J. 19.10.2004) AGRAVO RETIDO NÃO PROVIDO. APELO NÃO PROVIDO. (TJPR - AC 
1004767-7 - 11ª C. Cív. - Rel. Des. Gamaliel Seme Scaff - DJe 25.04.2014 - p. 166). 
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Nem se fale que a adesão obrigatória do lojista a essa Associação 

macularia a ausência de disponibilidade aqui demonstrada. Isso porque, a 

associação compulsória decorre da própria natureza do empreendimento, que 

demanda o engajamento de todos nas ações que beneficiarão a todos; e nada tem 

de ilegal, vez que está no âmbito da autonomia privada dos aderentes ao 

empreendimento e sua não associação representaria enriquecimento ilícito por 

colher louros de campanhas publicitárias para as quais não concorreu, como se 

denota da jurisprudência sobre o tema245. 

Também ser extremamente recomendável que os critérios de fixação e 

de isenção do CRD e das próprias contribuições ao fundo de promoção sejam 

estabelecidos de forma razoáveis, sendo recomendável que a fixação dos CRDs e 

suas isenções sejam fixados a partir de critérios comuns, do mercado em que 

incerto o estabelecimento. A inexistência de tal solidez de critérios poderá ensejar 

a configuração de que o empreendedor possui, sim, disponibilidade e controle 

arbitrários sobre parcela dos custos do empreendimento a atrair, possivelmente, a 

caracterização de renda tributável a esses valores e a refutar a hipótese proposta246. 

Isso porque, o controle (ou a titularidade), como visto, é elemento 

importante para a caracterização de um determinado ingresso como receita de um 

dado contribuinte. Na doutrina americana encontra-se a seguinte expressão que 

enfatiza o papel central desse elemento e para o qual os empreendedores de SC 

devem estar atentos: “the person who owns or controls the source of an item of 

income is responsible for the tax in that income”247 

Não se desconhece a dificuldade de fixar o que venha a ser razoável. 

Contudo, ante a ausência de critérios próprios na legislação tributária para tratar do 

assunto em espécie, é plenamente possível que se exerça um raciocínio analógico 

                                                 
245 Cf. TJSP;  Apelação 0008590-20.2005.8.26.0477; Relator (a): Carlos Nunes; Órgão Julgador: 33ª 

Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 1ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2013; 
Data de Registro: 05/03/2013; e TJPR - 9ª C.Cível - AC - 1343851-8 - Cianorte -  Rel.: José Augusto 
Gomes Aniceto - Unânime -  J. 25.02.2016. 

246 Sob a ótica contábil, o controle na fixação do preço de bens e serviços é um dos indicativos da 
existência de receita própria a ser escriturada em contas de resultado da entidade, nos termos do 
Pronunciamento Contábil CPC 47, item B37; admitindo-se a existência de certa liberdade de acordo 
com as características da operação. Daí porque a extrema necessidade de razoabilidade e 
adequação nos critérios de fixação e descontos do CRD.  

247 MAYNARD, Kristina. The Fruit Does Not Fall Far from the Tree: The Unresolved Tax Treatment 
of Contingent Attorney´s Fee. Loyola University Chicago Law Journal. V. 33. issue 4. summer 
2002. p. 999. 

Para maiores informações sobre o papel do elemento controle na definição dos impactos tributários 
nas redes empresariais, no direito americano, cf.: GULATI, G. Mitu; KLEIN, William A.; ZOLT, Eric 
M. Connected Contracts. UCLA Law Review.  47 (2000). p. 936-943. 
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com os critérios para identificação de despesas dedutíveis para fins de apuração do 

lucro real tributável, nos termos do art. 47 da Lei 4506/64, quais sejam: a 

necessidade, normalidade e usualidade de acordo com os padrões do 

empreendimento e do mercado em que incerto.248249 

Vale dizer, os critérios serão necessários quando exigidos para a boa 

configuração do mix – como, por exemplo, descontos a uma importante loja âncora 

de atratividade comercial conhecida -; e serão normais e usuais quando típicos de 

empreendimentos semelhantes. 

Assim, recomenda-se que os critérios de definição do CRD e de seus 

descontos sejam condizentes com o padrão e estilo do estabelecimento; devendo 

estarem ligados ao nível de utilização das vantagens do empreendimento; com as 

características próprias do lojista diante do tipo de segmento do shopping, com sua 

localização no mall, tamanho de vitrine, etc., a fim de que demonstrem que foram 

necessários e são usuais e normais para esse tipo de empreendimento.  

É, também, extremamente importante a higidez dos orçamentos 

elaborados para destinação dos encargos comuns coletados, a demonstrar a 

indisponibilidade dos valores arrecadados.  

Da mesma forma, tais valores comuns não remuneram a administradora. 

É evidente que falta a titularidade, propriedade, definitividade e disponibilidade 

necessários sobre esses valores, por parte da administradora, para a configuração 

de renda tributável. São verdadeiros ingressos financeiros pertencentes à terceiros 

que não representam remuneração aos serviços por ela prestados que flui para o 

seu patrimônio definitivamente, relembrando Bulhões Pedreira250. 

                                                 
248  A vedação a analogia em Direito Tributário não é absoluta. O art. 108, do CTN prevê, 

expressamente, esse método de preenchimento de lacunas, vendando-o, apenas, para a criação 
de nova hipótese de incidência. Nessa esteira, como leciona Humberto Ávila “deve ser feita uma 
´delimitação´ da proibição da analogia no Direito Tributário”. Segundo o autor o que está vedado 
no Direito Tributário “é uma analogia que significa tão somente que a norma jurídica não pode ter 
o seu significado ampliado no Direito Tributário”. Contudo, explica Ávila, “a diferença entre o texto 
da norma e o seu significado concreto, que depende do conjunto de fatos da vida, não é nenhuma 
analogia proibida”, mas, sim, “concretização da lei”. (ÁVILA, Humberto. Sistema Constitucional 
Tributário. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p.514 e 520).  

249  Desta feita, de acordo com as lições postas na nota anterior, para que se defina o que é 
“titularidade/controle” e “disponibilidade” sobre determinado ingresso financeiro para fins de 
aplicação da hipótese de incidência tributária diante de um cenário fático-jurídico complexo não há 
impedimento legal para que os critérios definidores sejam definidos por meio dessa técnica que 
apropria critérios semelhantes utilizados em situações semelhantes. Portanto, plenamente possível 
apropriar-se dos conceitos de usualidade, normalidade e necessidade para fins de definição da 
disponibilidade sobre determinado ingresso.  

250 PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Imposto sobre a renda: pessoas jurídicas. Rio de Janeiro: 
ADCOAS JUSTEC, 1979, v. 1, p. 296-297.  
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Não há qualquer aquisição de disponibilidade jurídica sobre algum 

acréscimo patrimonial, a não ser a taxa de administração que remunera seus 

serviços gerenciais prestados ao empreendimento251, único ingresso que possui as 

características de receita tributável nesse tipo de negócio.252  

Tal conclusão não se altera pelo fato de a referida taxa ser calculado 

sobre o montante de despesas comuns e encargos de promoção arrecadados. A 

base de cálculo escolhida pelo setor presta-se a mensurar o volume do serviço que 

o empreendimento demanda da administradora, que se presume maior quanto 

maior for o volume que se tem para arrecadar e gerenciar.  

Fazendo analogia às administradoras de condomínio edilício – já que as 

semelhanças estruturais são inerentes, como já estudado – seria o mesmo que 

pretender considerar como renda dessas a taxa condominial e fundos de reserva 

por elas arrecadados dos moradores (locatários ou proprietários).  

 

5.2.3 Inaplicabilidade do art. 123, do CTN  

 

Por fim, importante apontar que não cabe nesses casos a invocação do 

disposto no art. 123, do CTN253. Referido dispositivo, lembra Aliomar Baleeiro, 

encontra suas origens no brocardo latino ius publicum privatorum pactis mutari non 

protest, cujo comando aplica-se, exclusivamente, no campo da sujeição passiva 

tributária, negando validade, perante o Fisco, a convenções particulares que 

alterem o sujeito passivo da obrigação tributária previsto em lei.254 

A incidência do comando proibitivo posto no art. 123, do CTN, pressupõe, 

contudo e por óbvio, que haja, em momento anterior lógico e cronológico, a 

realização de um fato jurídico tributário previsto em determinada hipótese de 

                                                 
251  Este entendimento vem encontrando guarida na própria jurisprudência administrativa do 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). Veja, por exemplo: CARF. 1ª Seção. 2ª 
Câmara 1ª Turma Ordinária. Acórdão 1201-001.541. DJ 24/01/2017; CARF. 1ª Seção. 2ª Câmara 
2ª Turma Ordinária. Acórdão 1202-001.071. DJ 24/09/2015 

252 Como adverte Aires F. Barreto sobre o tema: “Será absurdo por isso considerar receita das 
administradoras de imóveis o valor dos aluguéis que, recebendo dos locatários, à conta e ordem 
dos locadores, devem a estes entregar (pagar). (BARRETO, Aires F. ISS na Constituição e na 
Lei. 3ª ed. São Paulo: Dialética, 2009. p. 381) 

253 Essa é a redação do dispositivo legal citado: “Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as 
convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser 
opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações 
tributárias correspondentes.” 

254 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. 11. ed. atualizada por Misabel Abreu Machado 
Derzi. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 727. 
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incidência e que dê origem a um crédito tributário com o qual determinada pessoa, 

física ou jurídica, deverá arcar. 255  Em outras palavras: somente pode ser 

transacionada a responsabilidade pela arrecadação de determinado tributo se 

houver ocorrido, antecedentemente, fato que enseje o surgimento de uma 

obrigação tributária para determinado sujeito passivo definido em lei.  

Ocorre, porém, que, em regra, essas disposições são inaplicáveis ao 

caso em estudo, uma vez que, como visto acima, desde que adotadas algumas 

providências de ordem prática, não há renda e a receita – para o empreendedor ou 

para o administrador - nos valores de encargos comuns e de contribuições ao FPP 

rateados entre empreendedores e lojistas de shopping centers. Ou seja, sequer 

surge o fato gerador e o tributo a ser devido por um determinado sujeito passivo.  

Por óbvio que o rateio dessas despesas, que se dá no bojo de uma rede 

empresarial organizada sob a égide de uma coligação contratual complexa calcada 

em compromissos relacionais, se dá em momento anterior ao surgimento de 

qualquer obrigação tributária, vez que se quer há, previamente, renda/receita a ser 

dividida.  

O que se divide entre os participantes da rede não são dívidas tributárias, 

mas, sim, deveres de colaboração para a manutenção e incremento das vantagens 

materiais e imateriais compartilhadas entre os participantes do empreendimento em 

regime de composse, os quais não fazem surgir qualquer obrigação tributária 

partilhável; também não se partilha custos próprios com o lojista, como visto acima.  

A discussão estabelecida a partir do art. 123 do CTN assemelha-se muito 

àquela desde há muito existente no cenário norte-americano acerca dos limites das 

transações particulares na delimitação do montante da renda tributável e na pessoa 

de quem, aos olhos do sistema progressivo de tributação também lá existente e que 

deu origem à chamada “assignment of income doctrine”, a qual merece uma breve 

análise, vez que seu racional, a primeira vista, parece infirmar a hipótese aqui 

traçada que cuida de rateio de valores por meio de acordos particulares prévios.  

Nas palavras de Ronald H. Jensen a essência da “assignment of income 

doctrine” é a proteção do sistema progressivo de tributação da renda norte-

                                                 
255 Tal como aponta Paulo de Barros Carvalho: “Recordemos. Ocorrido o fato jurídico tributário, 

instala-se a relação dele decorrente, denominada ‘obrigação tributária’. Esta é composta por dois 
sujeitos, sendo um – o sujeito ativo – o titular do direito subjetivo público de exigir o cumprimento 
da prestação pecuniária equivalente ao tributo, e outro – o sujeito passivo, portador do dever jurídico 
de adimplir referida prestação. (CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário, linguagem e 
método. 6ª ed. São Paulo: Noeses, 2015. p. 650). 
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americano, evitando a divisão artificial de uma renda que corresponde, em verdade, 

a uma única unidade econômica256. 

Relata Kristina Maynard que a “assignment of income doctrine” encontra 

origem no julgamento pela Suprema Corte Norte-Americana do caso Lucas v. Earl, 

no qual se analisou a oponibilidade a Internal Revenue Service de acordo firmado 

entre um marido e uma mulher por meio do qual definiram que todos os rendimentos 

percebidos por qualquer um deles seriam, imediatamente, dividido entre eles. A 

partir disso, a esposa passou a considerar em suas declarações metade dos 

rendimentos recebidos pelo marido, reduzindo a carga tributária deste.257 Tal fato 

foi questionado pela Internal Revenue Service (IRS)258 

Na oportunidade a Suprema Corte Americana decidiu favoravelmente às 

autoridades fiscais daquele país apontando que acordos particulares prévios que 

atribuam a renda a um diferente contribuinte daquele a quem o rendimento seria 

originalmente devido não se prestam a alterar a sujeição passiva sobre a tributação 

daí derivada. Valeu-se aquela Corte da metáfora da árvore e dos seus frutos, assim 

explicitada pelo Justice Holmes “no distinction can be taken according to the motives 

leading to the arrangement by which the fruits are attributed a different tree from that 

on which the grew”259.  

Em outras palavras, se o acordo particular transfere apenas os frutos da 

fonte produtora de renda, atribuindo-os a outra pessoa, sem que a própria fonte, ou 

o controle sobre ela, sejam transferidos, não há como separar os rendimentos entre 

o patrimônio desses contribuintes.  

A seguir esse racional tentador da jurisprudência americana – cuja 

aplicação tem sofrido críticas e limitações pela doutrina norte-americana, 

                                                 
256 Nas palavras do autor: “here is the essence of the assignment of income doctrine: the concern 

that the progressive tax rate schedule not be subverted by permitting income to be artificially split 
among formally separate taxpayers who in fact constitute a single economic unit. (JENSEN, Ronald 
H. Schneer v. Commissioner: Continuing Confusion Over the Assignment of Income Doctrine and 
Personal Service Income. Florida Tax Review. 623 (1993). p. 632). 

257 MAYNARD, Kristina. The Fruit Does Not Fall Far from the Tree: The Unresolved Tax Treatment 
of Contingent Attorney´s Fee. Loyola University Chicago Law Journal. V. 33. issue 4. summer 
2002. p.1001-1002. 

258  Como ensinou Geraldo Ataliba: “[...] sujeito passivo da obrigação tributária é o devedor, 
convencionalmente chamado contribuinte. É a pessoa que fica na contingência legal de ter o 
comportamento objeto da obrigação, em detrimento do próprio patrimônio e em favor do sujeito 
passivo. É a pessoa que terá diminuição patrimonial, com a arrecadação do tributo.” ATALIBA, 
Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 86. 

259 MAYNARD, Kristina. The Fruit Does Not Fall Far from the Tree: The Unresolved Tax Treatment 
of Contingent Attorney´s Fee. Loyola University Chicago Law Journal. V. 33. issue 4. summer 
2002. p.1002. 
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especialmente em hipóteses onde a transferência se dá em acordos onerosos -260, 

ter-se-ia o cipoal de acordos e instrumentos jurídicos entabulados entre os 

integrantes do empreendimento que permitem não só o uso comum de bens 

materiais e imateriais como, também, exigem o custeio compartilhado dessa 

estrutura, não teria qualquer impacto fiscal vez que poderia haver uma repartição 

indevida dos rendimentos de uma das partes envolvidas – o empreendedor ou o 

administrador.  

Ocorre, porém, que o racional da assignment of income doctrine é 

inaplicável ao caso presente pelo simples fato de que o empreendedor – ou o 

administrador – não transferem renda alguma que lhe pertence ou poderiam lhe 

pertencer.  

Para ficarmos com a metáfora do Justice Holmes acima referenciada, 

não há na estrutura do empreendimento shopping center a transferência de frutos 

de uma árvore que pertence a um contribuinte. Assim seria, pode-se dizer, se a 

relação em análise fosse puramente locatícia/imobiliária, coisa que não é, como já 

visto acima. O que se transfere no modelo de negócios analisado é a própria posse 

e uso da árvore de forma comum para que todos os integrantes do empreendimento 

colham os frutos daí derivados (maximização de lucros dos lojistas que gerará maior 

rendimento de aluguel ao empreendedor). Com isso, há, consequentemente, a 

transferência dos custos dos insumos necessários para que essa árvore explorada 

em conjunto floresça em prol de todos, na medida em que cada integrante se vale 

da estrutura.  

Daí porque, novamente, ser essencial que os critérios de atribuição e 

divisão dessas despesas sejam fixados em bases racionais e adequadas o tipo do 

empreendimento realizado, ao ponto de que não haja um controle arbitrário por 

parte do empreendedor a denotar que não houve a transferência adequada da 

posse e do uso comum da estrutura material e imaterial, do sobrefundo de comércio, 

– a árvore – compartilhada por todos os integrantes em coligação. 

Tudo o que aqui foi dito aplica-se ao administrador do SC, quando 

existente, o qual, sequer detém árvore para lembrarmos da metáfora americana. 

                                                 
260 Sobre o tema cf.: POLSKY, Gregg D. A Correct Analysis of the Tax Treatment of Contingent 

Attorney´s Fee Arrangements: Enough with the Fruits and the Trees. University of Georgia Law 
Review. 37 (2002). p. 57-121; JENSEN, Ronald H. Schneer v. Commissioner: Continuing Confusion 
Over the Assignment of Income Doctrine and Personal Service Income. Florida Tax Review. v. 1. 
n. 11. (1993). p. 623-680. 
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Nesses casos, há apenas ingresso de valores quando essa empresa é a 

encarregada de cobrar e recolher as quantias junto aos lojistas e, posteriormente, 

repassá-los ao empreendedor (aluguel), ao condomínio (encargos comuns) e à 

Associação do Fundo de Promoção (FPP). Há mero ingresso financeiro que 

simplesmente transita por suas contas bancárias e registros contábeis, carecendo 

dos requisitos de ser uma contraprestação e de os recursos serem de sua 

propriedade e por ela disponíveis. A única receita possível dessas empresas, em 

regra, será, tão somente, a taxa de administração cobrada a título de prestação 

desses serviços de gerenciamento.261  

 

5.3 Confirmando a Hipótese 

 

Do que foi dito acima, é possível apontar que a hipótese lançada se 

confirma, desde que presentes elementos que demonstrem a existência de alguns 

requisitos básicos na estrutura negocial do SC: (i) os encargos comuns devem ser 

rateados com base em critérios razoáveis, normais, usuais, necessários e 

compatíveis com o empreendimento, e lastreados em orçamento cogente 

previamente elaborado pelo empreendedor - ou pelo administrador que lhe faça as 

vezes - e passivo de controle/fiscalização pelos lojistas; e (ii) as contribuições do 

fundo de promoção devem ser arrecadadas também sob bases confiáveis e a partir 

de cronogramas previamente estabelecidos por instituição independente que se 

encarregue de gerir e aplicar essas quantias, eventuais isenções devem ser 

concedidas em bases razoáveis e pertinentes com o empreendimento.  

Acredita-se que cumpridos esses requisitos não haverá elementos para 

se imputar os valores destinados aos encargos comuns e ao custeio do fundo de 

promoção e propaganda dos SC como sendo receita/renda tributável na pessoa do 

lojista ou do administrador que lhe faça as vezes no empreendimento, nem sob o 

argumento de que se tratariam de benefícios indiretos.  

Isso porque, nessas hipóteses, estariam ausentes a natureza 

contraprestacional, a titularidade, e a disponibilidade do recurso, que são elementos 

                                                 
261 Nesse sentido já decidiu o CARF no Acórdão 1201-001.541, publicado em 14/02/2017, proferido 

no Processo Administrativo Fiscal nº. 18470.73.0637/2014-67, de Relatoria do Conselheiro Luis 
Fabiano Alves Penteado, integrante da 1ª Turma Ordinária da 2ª Câmara da Primeira Seção de 
Julgamentos daquele Conselho.  
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essenciais para que o critério material dos tributos que gravam a renda e a receita 

se perfectibilize. 

Contudo, o desrespeito a esses critérios e premissas poderá infirmar a 

hipótese aqui lançada e expor o empreendimento a riscos tributários de 

configuração de tais valores como receita tributável do empreendedor, mas, jamais, 

em regra, do administrador. 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS 

 

6.1 Conclusões Teóricas 

 

Da análise acima esposada, ressaltam-se os seguintes pontos que são 

característicos dos SC e devem ser levados em consideração quando de sua 

interpretação, inclusive para definição dos impactos tributários pertinentes ao 

modelo de negócios: (i) organização + comunhão de objetivos entre lojistas e 

empreendedor.  

A organização revela-se na planificação racional dos integrantes do 

estabelecimento, seja na escolha desses, seja na disposição geográfica que eles 

assumirão no empreendimento, na disposição de áreas privativas e comuns, ou na 

repartição dos encargos atinentes a essa última. É essa a pedra de toque que 

diferencia os SC de meras galerias comerciais. Também ajuda a compreender a 

necessidade de muitas das cláusulas que aos olhos de uma relação locatícia 

comum poderiam ser caracterizadas como abusivas.  

Aliás, as relações havidas em um SC estão muito além de uma simples 

locação. Como visto, o que se cede ao “locatário” não é um imóvel comercial pura 

e simplesmente. Ao locatário é conferido o direito de deter a posse de um espaço 

em um ambiente comercial, do qual participam centenas de outros lojistas, e que é 

devidamente estruturado e planejado para otimizar a atração comercial e o nível de 

vendas. Ou, como quer Jaques Bushatsky, “[...] é um shopping center menos um 

acoplamento físico de comerciantes e mais, isto sim, uma reunião metódica e 

sofisticadamente organizada de capitais, ânimos e intenções de progresso 

econômico”.262 

E assim o é, pois o empreendedor tem como objetivo principal não a mera 

locação de um imóvel, mas o fomento da lucratividade dos lojistas presentes no SC. 

Gera-se, assim, interesses recíprocos nos sucessos individuais. O empreendedor 

deseja que todos lucrem acima do piso estabelecido para aumentar suas receitas 

com a incidência do aluguel percentual. Os lojistas, por sua vez, desejam que o 

empreendedor – ou seu administrador – seja o mais bem sucedido na planificação 

comercial do centro e, com isso, o SC aumente cada vez mais seu poder de atração 

                                                 
262BUSHATSKY, Jaques. Os “Shopping Center” na Lei 82.45/91. Revista dos Tribunais. Ano 83. 

Volume 699. jan/94. São Paulo: RT, 1994. p. 8. 
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para que mais e mais clientes possam ter contato com os produtos por eles 

fornecidos e haja um crescimento nas suas vendas.  

Esses objetivos comuns, que se entrelaçam, precisam ser regulados de 

alguma forma. A prática do setor valeu-se de uma estrutura jurídico-contratual 

assemelhada a de um condomínio, a qual, em verdade, presta-se a regular o 

exercício em comunhão de outro direito real havido entre os participantes: o da 

posse e do uso de bens materiais (áreas privativas e comuns) e imateriais (clientela, 

marca e imagem do SC, etc.). 

Entram aí a centralidade das Normas Gerais e do Regimento Interno a 

criar normas de conduta gerais albergando todos os lojistas para regular os 

interesses destes para com o empreendedor, deste para com aqueles e daqueles 

entre si, bem como definir como as atividades serão desenvolvidas dentro do centro 

comercial e de que forma os bens materiais e imateriais de uso comum serão fruídos 

por todos. É a partir desse arcabouço normativo interno que surgirão as relações 

jurídicas particulares travadas entre o empreendedor e cada um dos lojistas com as 

especificidades definidas em cada um dos contratos de locação.  

Acoplada e compondo esse plexo contratual está a necessária existência 

de uma Associação sem fins lucrativos destinada a controlar e aplicar os valores 

recolhidos dos integrantes – lojistas e empreendedor – a título de “fundo de 

promoção”, destinados a sustentar as campanhas de marketing do SC que lhe são 

características e periodicamente realizadas em datas festivas previamente 

estipuladas por ela.  

Analisando esse empreendimento, em verdade, é possível perceber que 

as relações nos SC vão muito além da bilateralidade inerente ao contrato de locação 

pura e simples. Isso porque é notório que a atividade – e não a passividade do 

locador - impactará os resultados de todos os lojistas/locatários. Por sua vez, o 

desempenho e o comprometimento de cada um desses afetarão, em alguma 

medida, o resultado de todos os demais e do próprio locador/empreendedor, já que 

contribuirão para a atratividade do complexo comercial. Há, portanto, uma 

relacionalidade consubstanciada na necessária colaboração entre lojistas, 

empreendedor e empreendimento para o bom sucesso deste, o que impede 
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considerar esse modelo de negócios como um agrupamento de locações, como 

ensina Judith Martins-Costa.263 

Ou seja, toda essa estrutura revela um complexo de relações jurídicas 

com suas particularidades que devem ser consideradas quando da interpretação 

jurídica do modelo de negócios aqui apresentado. Vê-se que as relações e os 

negócios havidos superam as características típicas de um simples negócio de 

cunho imobiliário e, por isso, trazem regimes jurídicos e implicações diversas, em 

especial no que tange à seara tributária que é o objeto central da presente pesquisa.  

Esse conflito de interesses – coletivo x individual – é típico da hibridade 

inerente às redes empresarias, das quais os SC, salvo melhor juízo, é uma espécie. 

Tal percepção é de suma importância para que a qualificação jurídica desse 

empreendimento não se dê de forma distorcida, uma vez que as redes empresariais 

são fenômenos socioeconômicos que sustentam essa ambiguidade (que Teubner 

chamou de “double-bind situation” 264 ), a partir da combinação de elementos 

tipicamente contratuais/individuais com outros de natureza societária e cooperativa. 

Tentar aprisionar essa estrutura em apenas um desses tipos jurídicos (contratual ou 

societário), como tentou fazer a doutrina tradicional que tratou dos SC, leva a erros 

de qualificação e interpretação jurídica do modelo de negócios que reverberará, 

inclusive, na seara tributária. 

Entende-se que a estrutura jurídica que melhor traduz essa hibridade de 

interesses existentes nas redes empresariais é a da coligação contratual, por 

possibilitar a criação de uma estrutura de contratos que, ao mesmo tempo, 

regulamenta os objetivos da coletividade – e as responsabilidades daí advindas – 

sem, contudo, retirar a individualidade de cada relação jurídica bilateral subjacente, 

ou dar vida a uma entidade autônoma. 

Daí porque encaram-se os SC como uma coligação contratual 

organizada em torno da composse de vantagens materiais e imateriais criadas, 

fruídas e mantidas em comunhão por todos os envolvidos no intuito de 

desenvolverem suas atividades comerciais em sinergia, de forma a maximizar suas 

rentabilidades individuais, por meio de planejamento mercadológico que pressupõe 

a atuação eficiente de todos os componentes do conjunto. 

                                                 
263MARTINS-COSTA, Judith. A relação contratual de shopping center. Revista do Advogado. Ano 

XXXII. Nº. 116. Jul.2012. São Paulo: AASP, 2012. p. 111-112. 
264 TEUBNER, Gunther. Networks as Connected Contracts. Tradução para o inglês: Michele 

Everson. Oxford: Hart publishing, 2011. p. 39-40. 
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É sob essa configuração de coligação voltada a um fim contratual comum 

é que se tem consolidada, juridicamente, nos termos do direito aplicável e da 

tipicidade social reconhecida a essa estrutura negocial, a existência de um SC e 

que deve ser considerada pelo intérprete e aplicador do direito, sob pena de 

deturpação da realidade jurídica e, na seara tributária, tributação por meio de ficção 

jurídica de capacidade contributiva inexistente. 

Do ponto de vista de aplicação do direito tributário, essa percepção resta 

regrada pelo art. 116, II, do CTN que determina ao intérprete e aplicador da norma 

tributária que considere, na determinação de ocorrência do fato gerador, o 

regramento do direito aplicável para se ter como pronta e acabada a situação 

jurídica eleita em lei como ensejadora da incidência, quando for o caso.  

Referido dispositivo é salutar para a tributação da receita e da renda, pois 

fornece o exato contorno possível de tais incidências. Isso porque adota-se conceito 

segundo o qual a receita – e, por conseguinte, a renda eventualmente existente que 

dela é derivada – é, necessariamente, fruto de um negócio jurídico e tem como 

notas características ser uma contraprestação ofertada no bojo da estrutura 

negocial que se agrega ao patrimônio do contribuinte de forma definitiva, no sentido 

de que pode ele dispor ao seu tempo e modo.   

Nessa esteira, compreender o negócio jurídico posto, especialmente a 

sua causa e as formas sobre a qual ele é estruturado e a funcionalidade daí 

decorrente, é essencial para que se possa visualizar quais são as obrigações de 

cada contraparte e suas respectivas contraprestações e se essas lhes são 

definitivas e disponíveis e, com isso, identificar o que é receita tributável e o que é 

mero fluxo financeiro.  

Tais colocações valem, inclusive, para as estruturas contratuais 

coligadas que envolvem um plexo de relações jurídicas interligadas por um nexo 

funcional comum que caracteriza a causa supra contratual que impõe influxos 

irrefutáveis no processo hermenêutico-tributário para a identificação de grandezas 

graváveis pelas normas exacionais.  

Assim, a aplicação da norma tributária deve respeitar a causa, a 

finalidade e a funcionalidade das estruturas contratuais adotadas e efetivamente 

implementadas no campo prático, a teor da interpretação dada ao art. 116, II, do 

CTN. É justamente isso que ocorre quando a autoridade fiscal desconsidera a 

validade e a funcionalidade da composse existente nos SC, regulada por 



146 

instrumentos atípicos que criam uma estrutura assemelhada a um condomínio, que 

é típica desses empreendimentos, para pretender tributar como receita do 

empreendedor os encargos de operação do SC rateados pelos lojistas – prática 

comum e usual do setor. 

Não se pode, desta forma, desconsiderar toda a estrutura negocial 

desejada e formulada pelas partes na consecução de um SC – formulações que são 

usuais do setor - quando estas existem e são operacionalizadas de forma efetiva 

para a consecução do nexo funcional comum a todas as partes, para, com isso, 

enxergar relação jurídica diversa – mera locação – daquela existente aos olhos do 

direito aplicável e a partir daí pretender tributar grandezas que, de fato, não são 

tributáveis aos olhos do modelo negocial posto por não representarem 

contraprestações disponíveis a uma das partes, a lhe possibilitarem serem 

chamadas de receita. 

Essas advertências se prestam, também, àqueles que estruturam esses 

modelos de negócio cuja característica principal é a utilização em composse de 

vantagens materiais e imateriais havidas nesses centros comerciais na busca do 

nexo funcional a ele inerentes – a causa supra contratual que é, ao fim e ao cabo, 

tornar o exercício de atividades comerciais em seu interior algo mais sinérgico e 

lucrativo para todos -  e que, por isso, não pode ser desrespeitada.  

Em outras palavras, é a causa supra contratual presente nos SC o limite 

interpretativo para a aplicação da norma tributária. Desta feita, devem os integrantes 

desse setor a ela se ater quando estruturam o empreendimento, para que seja 

evitado que haja distorções a possibilitar que fluxos financeiros tenham tratamento 

diverso daquele que deveriam ter em um modelo ideal.  

Dito isso, é possível concluir que:  

 

(i) os encargos comuns de ordem operacional destinados para a 

manutenção e funcionamento do SC, quando devidamente previstos em orçamento 

elaborado de acordo com as melhores práticas do mercado, com os gastos 

devidamente comprovados, e rateados de acordo com critérios razoáveis e usuais 

ao padrão do empreendimento, não podem ser imputados como receitas do 

empreendedor nem, muito menos, do administrador, pois não representam qualquer 

contraprestação às obrigações a eles impostas na estrutura contratual que dá vida 

ao empreendimento e garante a funcionalidade e realização da causa negocial 
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pretendida, inexistindo a real disponibilidade destas partes sobre esses recursos, 

não sendo possível, portanto, ratear despesas próprias do empreendedor (como de 

seu corpo administrativo ou de vendas e, principalmente, encargos de espaços 

comerciais vagos e sua cota do FPP, por exemplo) e as vedadas pelo art. 54, § 1º, 

da Lei do Inquilinato;  

(ii) os valores recolhidos pelos lojistas a título de FPP, quando 

administrados por Associação sem Fins Lucrativos, cuja existência seja efetiva e 

independente e para a qual contribua, também, o empreendedor, não podem ser 

encarados como receita desse último por lhe faltar a propriedade e disponibilidade 

sobre os recursos a que pertence a pessoa jurídica autônoma; a contribuição do 

empreendedor é salutar para evitar questionamentos quanto à existência de 

custeamento, por terceiros, de obrigação que a ele lhe caberia, sobre a qual, 

exclusivamente, poderia existir uma receita indireta (veja item (i) supra). 

(iii) esses encargos comuns são despesas próprias de atividade de cada 

um dos lojistas e empreendedor que com eles devem arcar, podendo, inclusive, 

impactar as suas próprias apurações de tributos incidentes sobre receita e renda na 

medida dos gastos suportados por cada um desses agentes; 

Preenchidos esses requisitos, conclui-se que resta confirmada a hipótese 

fixada no início da pesquisa, podendo ser dito que qualquer interpretação das 

normas tributárias que pretenda a tributação dos encargos comuns rateados e do 

FPP recolhido dos lojistas atentará contra a causa negocial posta nos termos do 

direito privado aplicável, ferindo, assim, o art. 116, II, do CTN e atentando, também, 

contra o princípio basilar da capacidade contributiva, ao pretender tributar 

manifestação de riqueza inexistente na pessoa do empreendedor e do 

administrador de SC.  

Nessas hipóteses, limites e condições, é plenamente válida, para fins 

tributários, a autorização discricionária posta no art. 54 da Lei n. 8.245/91, a permitir 

o rateio de despesas operacionais dos SC e que assim devem ser tratados para fins 

de incidência tributária dos tributos sobre receita e renda. 

 

6.2 Recomendações práticas 

 

A partir das conclusões supra pode-se traçar, de forma objetiva, as 

seguintes recomendações práticas aos empreendedores de SC: 
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(i) Estruturar o empreendimento com utilização de estrutura assemelhada 

a de um condomínio voluntário; 

(ii) Estabelecer, de forma clara e direta, nas Normas Gerais e no 

Regimento Interno, o regramento para a operacionalização e utilização das áreas 

comuns e suas vantagens materiais e imateriais, criando-se, aí, o ambiente de 

composse inerente a esses empreendimentos; 

(iii) Ratear apenas as despesas operacionais típicas do funcionamento e 

manutenção do empreendimento, evitando-se, com isso, que encargos que são 

próprios do empreendedor ou despesas não rateáveis aos olhos do art. 54, § 1º, da 

Lei do Inquilinato venham a ser repartidas e possam ser impugnadas como receita 

indireta do empreendedor por redução de custo; 

(iv) Definir as bases do CRD e de sua isenção e da contribuição ao fundo 

de promoção de forma razoável, que atendam a critérios normais e usuais ao tipo 

de empreendimento, que sejam condizentes com o padrão e estilo do 

estabelecimento; devendo estarem, de preferência, ligados ao nível de utilização 

das vantagens do empreendimento; com as características próprias do lojista diante 

do tipo de segmento do shopping, com sua localização no mall, tamanho de vitrine, 

etc.;  

(v) Elaborar orçamento prévio das despesas comuns rateáveis da forma 

mais detalhada e precisa possível, face às técnicas e mecanismos existentes, 

apresentando-o e disponibilizando-o ao lojista ou à entidade de classe específica 

que exista; 

(vi) Custear os encargos comuns relativos a espaços comerciais não 

locáveis, para que, tal como alertado acima, não haja questionamentos quanto ao 

repasse de despesa operacional própria a terceiros; 

 (vii) Contribuir para o Fundo de Promoções e Propaganda em percentual 

adequado às práticas de mercado; 

(viii) Implementar de forma efetiva e independente a Associação para o 

Fundo de Promoção, que não deve possuir fins lucrativos e deve ser a responsável 

única por gerenciar os recursos do FPP; 

(ix) Tendo em vista a cobrança única dos encargos comuns e do FPP em 

um único boleto que, geralmente, tem como sacado o administrador – ou até  o 

empreendedor em casos raros de empreendimentos menores e menos estruturados 
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-, efetuar a contabilização da forma mais segregada possível e realizar de imediato 

os repasses financeiros dos recursos às contas bancárias daqueles que serão os 

responsáveis por implementá-los (estrutura de “condomínio”, nos encargos comuns; 

e Associação, no FPP); 

(ix) apenas apropriar como despesas próprias a impactar seu resultado 

e apurações tributárias aqueles encargos comuns e contribuições ao FPP que forem 

por ele custeados. 

Com essas providências acredita-se, salvo melhor juízo, que o modelo 

negocial estará de acordo com a estrutura socialmente típica a ele inerente e 

possíveis questionamentos tributários quanto à tributação dos encargos comuns 

rateados e do FPP estarão mitigados. 
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