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INTRODUÇÃO 

Em meados do mês de março de 2020, o Brasil passou a sofrer 

os efeitos da pandemia causada pelo vírus COVID-19. A fim de evitar 

a propagação do COVID-19, as autoridades governamentais 

passaram a tomar uma série de medidas para evitar a aglomeração 

de pessoas e, consequentemente, reduzir o número de casos de 

contágio de COVID-19. A União Federal pediu ao Congresso que fosse 

decretado “estado de calamidade pública”. 

O Governo Estadual do Rio Grande do Sul igualmente decretou 

estado de calamidade pública, tendo determinado, ainda, a o 

fechamento de shopping centers e centros comerciais, à exceção de 

alguns estabelecimentos localizados no seu interior, tais como 

restaurantes e locais de alimentação.  

Já em Porto Alegre, o Prefeito Nelson Marchezan Júnior, no dia 

17 de março de 2020, publicou três Decretos com medidas 

emergenciais de enfrentamento do COVID-19, dentre os quais 

destaca-se o Decreto n. 20.506, o qual reforçou as medidas 

adotados pelo Governo Estadual, e determinou que shoppings 

centers e galerias comerciais ficarão fechados por 30 dias, a contar 

de 19 de março, excetuando-se farmácias, clínicas de saúde, 

supermercados, restaurantes e locais de alimentação localizados 

nesses centros de comércio.  
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UNIÃO: 

Decretação de estado de calamidade pública. 

RIO GRANDE DO SUL: 

Decretação de estado de calamidade pública;  

Fechamento de shoppings centers e centros comerciais (à 

exceção de locais de alimentação). 

PORTO ALEGRE: 

Decretos Municipais: 

Decreto 20.506: 

Determinou o fechamento dos shoppings centers e galerias 

comerciais por 30 dias, à exceção de farmácias, clínicas de saúde, 

supermercados, restaurantes e locais de alimentação nesses locais;  

Decreto 20.514: 

Proibiu o funcionamento dos restaurantes e locais de 

alimentação nos shoppings centers e centros comerciais; 
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Decreto 20.516: 

Reiterou a proibição do funcionamento de restaurantes e o 

ingresso de clientes nos estabelecimentos, à exceção daqueles com 

serviço de tele entrega e pegue e leve (take away); 

Decreto 20.521: 

Proibiu o funcionamento de todos os estabelecimentos 

comerciais, à execução de alguns como farmácias e supermercados. 
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PANORAMA E ANÁLISE 

O atual panorama social apresenta uma pandemia mundial de 

COVID-19, a qual está causando severos impactos nos usos e 

costumes das pessoas, que estão isoladas em suas casas, inclusive, 

por determinação expressa das autoridades governamentais. O 

isolamento das pessoas e a interrupção severa e abrupta do 

consumo estão obviamente repercutindo na economia mundial e 

brasileira, que sofrerá prejuízos imensuráveis nos mais diversos 

ramos empresariais. 

Analisando-se a questão no que toca especificamente o âmbito 

de Porto Alegre, a situação se tornou realmente grave, em razão do 

disposto nos Decretos n. 20.514, 20.516 e 20.521, de 20 de março de 

2020, os quais proibiram basicamente o funcionamento de todo o 

comércio municipal: 

“Art. 1º Fica alterada a redação do art. 2º do Decreto n. 20.506, 

de 17 de março de 2020, conforme segue: 

‘Art. 2º Fica proibido o funcionamento dos shopping centers e 

centros comerciais, à exceção de farmácias, estabelecimentos de 

comércio e serviços na área da saúde, posto de atendimento da 

polícia federal, mercados, supermercados e afins, bancos, terminais 

de autoatendimento, correios, lotéricas e estacionamentos neles 

situados.’” (Decreto 20.514). 
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“Art. 1º Fica proibida a atividade de padarias, restaurantes, 

bares, lancherias e similares, permitindo-se o serviço de tele entrega 

(delivery), pegue e leve (take away), sendo vedado o ingresso de 

clientes nos estabelecimentos e a formação de filas, mesmo que 

externas.” (Decreto 20.516). 

“Art. 1º Fica proibido o funcionamento de todos os 

estabelecimentos comerciais, de serviços e industriais, bem como as 

atividades de construção civil.” (Decreto 20.521). 

Em virtude das referidas normas, todos os estabelecimentos 

comerciais ficaram absolutamente impedidos de exercer suas 

atividades pelo prazo de vigência dos Decretos, que é de 30 (trinta). 

Ocorre que a situação de pandemia largamente retratada pela 

imprensa não sugere que a pandemia esteja controlada em 30 (trinta) 

dias; pelo contrário, as projeções demonstram que os casos de 

contágio deverão ser intensificados nos próximos meses, motivo pelo 

qual há grandes chances de o prazo em comento ser ampliado, 

perdurando por meses. 

E mesmo que não se desconsiderasse todo o contexto legal, o 

atual contexto social apresentado dentro de um cenário de pandemia 

viral já seria suficiente para prejudicar as atividades empresariais. É 

fato que, em razão do estado de pânico instaurado na população, os 

níveis do comércio despencarão a níveis inimagináveis e 

insustentáveis à continuidade dos negócios, gerando prejuízos 
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enormes. Em que pesem tais prejuízos e a completa ausência de 

clientela, os contratos locatícios com shopping centers continuam 

em plena vigência, obrigando empresários a pagar pesados aluguéis 

sem receber, em contrapartida, o público esperado. 

Nesse sentido, vale, desde já, destacar que os aluguéis em 

shopping centers são muito elevados que a média de mercado 

precisamente em virtude da expectativa de público e de clientes que 

um shopping center naturalmente oferece, o que não está ocorrendo 

atualmente, dado o contexto social e as normas governamentais 

expedidas. 

Em contrapartida dos decretos, o empresário continua 

precisando sustentar todos os seus custos fixos, dentre os quais um 

dos mais pesados é seguramente o aluguel do seu estabelecimento, 

o qual passa a ser excessivamente oneroso, na medida em que o 

espaço locado não pode mais ser utilizado. Tendo isso em conta, 

pergunta-se: é possível aplicar aos Contratos de Locação Comercial 

celebrados entre restaurantes e shopping centers a Teoria da 

Onerosidade Excessiva e requerer, judicialmente, com fundamento 

nos artigos 317 e 478 do Código Civil, a revisão dos valores pagos a 

título de aluguel enquanto perdurar a pandemia do COVID-19? 
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“É possível revisar o aluguel enquanto perdurar o 

estado de calamidade pública?” 

Em nossa opinião, sim, é possível, conforme se demonstrará 

abaixo. 

No que toca os requisitos legais dispostos nos artigos 317 e 478 

do Código Civil, entendesse que todos estão presentes: 

Art. 317: 

Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção 

manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua 

execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que 

assegure, quanto possível, o valor real da prestação. 

Art. 478: 

Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a 

prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com 

extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos 

extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução 

do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data 

da citação. 

Permitem a revisão do contrato quando sobrevier manifesta 

desproporção entre o valor estimado na assinatura do contrato e o 
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devido no momento da execução, tornando o contrato 

excessivamente oneroso   

a) O contrato é comutativo: Ambas as partes devem 

poder estimar de antemão suas obrigações contratuais. 

Os contratos de locação são contratos comutativos, visto que o 

valor do aluguel pago sempre leva em consideração as 

características específicas do imóvel locado, havendo uma clara 

equivalência entre obrigações de cada parte. Como já adiantado, os 

valores dos aluguéis de shopping centers são mais caros do que os 

aluguéis de estabelecimentos localizados fora de centros comerciais, 

visto que o centro comercial traz, consigo, todo um conjunto de 

elementos especiais que são incorporados ao valor do aluguel, sendo 

que o seu principal diferencial está, justamente, no público que 

atende ao shopping, e que poderá ser cliente do locatário. 

Neste particular, a locação de um espaço localizado dentro de 

um shopping center não leva em consideração apenas o tamanho do 

espaço, sendo muito importantes, também, todos os ativos que o 

shopping oferece com este espaço, isto é, o público que o frequenta, 

seja para passear, seja para consumir, e que poderá ser um cliente 

em potencial do locatário; a disposição estratégica das lojas; a 

associação da sua marca a outras marcas de renome; a facilidade de 

acesso e estacionamento; a captação de clientes que foram ao local 

para consumir outros produtos. Enfim, a ideia de se estar dentro de 
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um centro comercial, com lojas estratégicas – as chamadas lojas-

âncoras - visitado diariamente por milhares de pessoas, que estão em 

busca dos mais diversos produtos, traz consigo um valor intangível 

que seguramente é representado na valorização dos aluguéis 

cobrados pelo shopping center pela cessão do espaço em seu 

interior.  

Este fator, dentre outros, é levado em consideração na fixação 

do aluguel, o que faz elevar muito o valor do aluguel nestes locais. 

Vale ainda dizer que dentro de um shopping center, o valor dos 

aluguéis costuma ser mais elevado ainda em praças de alimentação, 

haja vista que estes são possivelmente os estabelecimentos mais 

privilegiados com o público que visita o shopping. 

Enfim, as vantagens de se estar dentro de um shopping center 

são muitas, e isso está refletido no valor pago a título de aluguel, 

razão pela qual está-se diante de um contrato comutativo, isto é, onde 

há uma equivalência das obrigações de uma parte à outra. 

b) O contrato é de execução diferida: De execução 

diferida, continuada ou de trato sucessivo –  a execução do 

contrato deve se dar em momento futuro, previamente 

determinado (execução diferida), estipulando uma obrigação 

que se renova ao longo do tempo, perpetuando-se até que se 

implemente condição ou termo (trato sucessivo) 
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O contrato de locação é seguramente um contrato de execução 

diferida, visto que as obrigações de pagar aluguel se renovam 

mensalmente. Todo o mês o locador é obrigado a ceder o espaço 

locado, assim como deve, o locatário, pagar o seu aluguel. Sem 

dúvidas neste ponto. 

c) Desequilibrado por evento extraordinário e 

imprevisível, fora do escopo normal do contrato, ocorrido 

após o início do contrato e antes da constituição em mora, 

gerando onerosidade excessiva. 

Fato extraordinário = foge da normalidade. 

Fato imprevisível = inesperado, impossível de ser previsto, 

legitimamente esperado. 

Fato fora do escopo do contrato = desvinculado dos efeitos que 

se espera do negócio jurídico firmado  

Onerosidade excessiva = rompimento da equivalência material 

das prestações devidas por cada uma das partes, inviabilizando o 

cumprimento de uma ou de ambas. 

O atual panorama sócio econômico não deixa dúvidas sobre a 

ocorrência de um evento imprevisível, extraordinário e superveniente. 

A pandemia causada pelo COVID-19 é um fato seguramente 

imprevisível e extraordinário, e está absolutamente excluído da álea 
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normal do contrato. Quer dizer: ainda que se pudesse prever algum 

tipo de diminuição do público que frequenta o shopping por fatores 

diversos, ou algum tipo de crise econômica que afetasse a economia, 

a eclosão de uma pandemia da magnitude dessa que atualmente 

assola o Brasil e o mundo, e a promulgação de Decretos que 

impedem expressamente a realização de atividades comerciais, com 

o fechamento de shoppings, e com o isolamento das pessoas em 

regimes de quarentena jamais poderia ter sido antevisto por qualquer 

pessoa. 

Reforça-se que, para além das ordens expressas de fechamento 

das atividades, o atual contexto de pandemia está impactando os 

usos e costumes sociais do mundo inteiro, fazendo com que as 

pessoas fiquem reclusas em suas residências, e, consequentemente, 

reduzam o seu consumo a patamares absolutamente insignificantes. 

Este panorama de calamidade pública gerado pelo COVID-19 não 

poderia ter sido antevisto de nenhuma forma, tratando-se 

evidentemente de um fato extraordinário e imprevisto. E, por ter 

ocorrido após a celebração do contrato de locação, trata-se de um 

fato superveniente. Sendo assim, está-se, inegavelmente, diante de 

um fato imprevisível, extraordinário e superveniente, tal como exigem 

as normas legais. 
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d) No caso concreto, a interdição das atividades 

comerciais e a vigência do aluguel implica, sem dúvida, em 

desequilíbrio contratual. 

O desequilíbrio contratual se apresenta na comparação entre o 

valor dos aluguéis pagos pelos locatários e a impossibilidade de 

utilização dos locais em virtude da determinação legal emanada dos 

Decretos n. 20.514, 20.516, e 20.521, de 20 de março de 2020, os 

quais proibiram basicamente o funcionamento de todo o comércio 

municipal. 

Ora, por óbvio que a impossibilidade de se utilizar o espaço 

locado é absolutamente grave e torna o aluguel pago extremamente 

oneroso, na medida em que não há absolutamente nenhuma 

contrapartida. E isto não decorre especificamente das normas legais 

previstas nos Decretos municipais, mas, sim, do atual estado de 

preocupação das pessoas, que estão reclusas em suas residências e 

que deixaram de frequentar locais fechados com aglomeração de 

pessoas, tais como centros comerciais. 

 

A situação se torna ainda mais preocupante quando se está 

analisando a situação do ponto de vista de um locatário de shopping 

center. Isso porque, consoante já referido, o valor do aluguel dentro 

de um shopping center é mais elevado em virtude de alguns ativos 
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que são apresentados especificamente por centros comerciais, 

como o público que o frequenta. 

Ocorre que em virtude dos últimos acontecimentos e do atual 

panorama de pandemia mundial, este ativo não será mais entregue 

aos locatários por meses, o que também corrobora a conclusão de 

que os aluguéis acordados se tornaram excessivamente onerosos. 

Em verdade, o contrato de locação fica quase desnaturado na atual 

conjuntura, visto a total impossibilidade de se utilizar o espaço 

locado. 

Não há dúvidas de que, enquanto perdurar a atual situação de 

pandemia, o contrato de locação estará desequilibrado, eis que 

celebrado com base em um contexto de frequência de público normal, 

contexto, este, que mudou radicalmente nos últimos dias e que tende 

a ficar assim por meses. Em resumo, o valor do aluguel passou a ficar 

excessivamente oneroso. 

É importante destacar que, na Itália, onde os efeitos da pandemia 

estão sendo gravíssimos, já há artigos elaborados por juristas 

italianos, no qual se defende a aplicação da Teoria da Onerosidade 

Excessiva em contratos que tenham ficado onerosos em virtude da 

pandemia. Nesse sentido, Giorgio Mariani, Head of Corporate and 

M&A do escritório Deloitte Legal, afirma que a atual conjuntura 

poderá ensejar a aplicação das cláusulas de “material adverse 

change” (MAC Clause), muitas vezes previstas em Contratos. 
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Referida cláusula tem como escopo prever que as Partes 

Contratantes poderão revisar e/ou rescindir o Contrato, na 

superveniência de um evento que altere as circunstâncias fáticas em 

que o contrato foi celebrado. 

Posteriormente, ele refere que, mesmo sem a presença da 

referida cláusula no contrato, os contratantes poderão fundamentar 

o seu pedido de revisão no que dispõe os artigos 1463 e 1467 do 

Código Civil Italiano, dispositivos, estes, que contêm justamente a 

previsão de revisão dos contratos por onerosidade excessiva 

decorrente de evento imprevisível e superveniente.  

De forma análoga, Marisa Meroni, Managing Partner da SZA 

Studio Legale, ao analisar os possíveis impactos da declaração de 

pandemia sobre contratos em geral, em artigo intitulado de “COVID-

19: i possibili effetti della dichiarazione di pandemia sui contratti”, 

conclui pela possibilidade de aplicação da Teoria da Onerosidade 

Excessiva. 

Em resumo, na Itália os juristas já estão chancelando a revisão 

dos contratos em virtude da pandemia, o que também deverá ocorrer 

no Brasil, visto que as legislações, neste ponto específico, são muito 

similares, e, também, em razão de todos os demais fundamentos 

expostos neste Parecer, os quais justificam a aplicação da Teoria da 

Onerosidade Excessiva aos contratos em análise. 
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CONCLUSÃO 

Diante de todo o exposto, o parecer jurídico é no sentido de ser 

viável o ajuizamento de demanda para revisão de aluguel em 

Contrato de Locação Não Residencial de espaço localizado em 

shopping center, forte nos artigos. 317 e 478 do Código Civil e na 

Teoria da Onerosidade Excessiva, haja vista o evento absolutamente 

extraordinário e imprevisível consubstanciado na pandemia de 

COVID-19 e os prejuízos decorrentes disso. 

Comutativo: O valor do aluguel sempre leva em consideração 

as características específicas do imóvel locado, havendo 

equivalência entre as obrigações de cada parte. 

De execução diferida: Obrigação de pagar o aluguel se renova 

mensalmente 

Desequilibrado por evento superveniente extraordinário 

e imprevisível, fora do escopo normal do contrato: 

Panorama socioeconômico causado pela pandemia do COVID-

19 -> Interdição das atividades comerciais -> Valor pago a título de 

aluguel Versus Impossibilidade de utilização do local  

É viável o ajuizamento de ação revisional de aluguel em 

contratos de locação não residencial, que não possam estar sendo 

usados para as atividades comerciais a que se destinam. 
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As conclusões do presente Parecer não são restritas a 

estabelecimentos comerciais 

localizados em shopping centers, podendo ser, inclusive, 

aplicadas em outras situações e estabelecimentos, que poderão 

igualmente se beneficiar da aplicação da Teoria da Onerosidade 

Excessiva. 

O QUE PODE SER PEDIDO NA AÇÃO? 

• Suspender o pagamento do aluguel e verbas extras 

• Suspender o pagamento de aluguel, verbas extras e 

condomínio 

• Suspender verbas extras e reduzir o aluguel para 30%  

• Suspender verbas extras e reduzir o aluguel para 50% 
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Para maiores esclarecimentos e direcionamento, contate a 

equipe DONADEL, BELINASO, CARLAN e LOPES ADVOGADOS. 

 

Av. Ipiranga, 40 – Conj.909 – Trend Offices, Torre B  

Bairro Praia de Belas – Porto Alegre/RS 

 

Felipe Menegotto Donadel 

Fone: (51) 99955-6646 

E-mail: mfelipe.donadel@dbcl.adv.br 

 

Bruno Faria Lopes 

Fone: (51) 99988-4222 

E-mail: mbruno.lopes@dcbl.adv.br 

 

 

 

Conteúdo: 

 
https://dbcl.adv.br/  

tel:+5551999556646
mailto:mfelipe.donadel@dbcl.adv.br
tel:+5551999884222
mailto:mbruno.lopes@dcbl.adv.br
https://dbcl.adv.br/
https://dbcl.adv.br/
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Gostou deste e-book? 

Acesse outros conteúdos em 

 

www. 
lojasupervendedora 

.com.br 
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/lojasupervendedora 

@lojasupervendedora 

/lojasupervendedora 

https://www.facebook.com/lojasupervendedora/
https://www.instagram.com/lojasupervendedora/
https://www.linkedin.com/company/lojasupervendedora
https://www.facebook.com/lojasupervendedora/
https://www.instagram.com/lojasupervendedora/
https://www.linkedin.com/company/lojasupervendedora
https://www.facebook.com/lojasupervendedora/
https://www.instagram.com/lojasupervendedora/
https://www.linkedin.com/company/lojasupervendedora
https://pulpo.work/
https://pulpo.work/
http://www.lojasupervendedora.com.br/
http://www.lojasupervendedora.com.br/
http://www.lojasupervendedora.com.br/
https://www.linkedin.com/company/lojasupervendedora
https://www.facebook.com/lojasupervendedora/
https://www.instagram.com/lojasupervendedora/
https://www.linkedin.com/company/lojasupervendedora
https://www.facebook.com/lojasupervendedora/
https://www.facebook.com/lojasupervendedora/
https://www.instagram.com/lojasupervendedora/
https://www.linkedin.com/company/lojasupervendedora
https://www.instagram.com/lojasupervendedora/
https://www.facebook.com/lojasupervendedora/
https://www.instagram.com/lojasupervendedora/
https://www.linkedin.com/company/lojasupervendedora
https://www.facebook.com/lojasupervendedora/
https://www.facebook.com/lojasupervendedora/
https://www.instagram.com/lojasupervendedora/
https://www.linkedin.com/company/lojasupervendedora
https://www.facebook.com/lojasupervendedora/
https://www.instagram.com/lojasupervendedora/
https://www.instagram.com/lojasupervendedora/
https://www.linkedin.com/company/lojasupervendedora
https://www.facebook.com/lojasupervendedora/
https://www.instagram.com/lojasupervendedora/
https://www.linkedin.com/company/lojasupervendedora
https://www.linkedin.com/company/lojasupervendedora

