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Porto Alegre, 11 de fevereiro de 2022. 

 

Orientação Técnica IGAM no 3.145/2022. 

 

 

I. O Poder Legislativo do Município de Guaíba/RS solicita análise do Projeto de Lei 

no 10, de 2022, com origem no Executivo e que tem por objetivo regulamentar o uso de 

espaços públicos localizado no Centro Popular de Compras. 

  

II. A proposição versa sobre bens municipais e, nos termos da Lei Orgânica 

Municipal, cabendo ao Prefeito administrar bens e rendas e à Câmara legislar sobre concessão 

e permissão de uso de bens públicos, tem-se que o projeto de lei é material e formalmente 

constitucional e a espécie legislativa se mostra, igualmente, adequada. 

 O projeto de lei homenageia o princípio da isonomia e o da impessoalidade nos 

limites do razoável e exigível se mostrando adequado para o que se propõe. Não obstante, 

recomenda-se que seja retirada a previsão contida no inciso III do art. 3º posto que esse 

dispositivo afronta ao contido no inciso XX, do art. 5o da Constituição Federal, que dispõe 

sobre a “liberdade associativa”. Em situação análoga, o Tribunal de Justiça se manifestou 

nesse sentido:  
 

APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS 
CONTRATUAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. LIBERDADE DE 
ASSOCIAÇÃO. ART. 5º, XX, CF. 
AGRAVO RETIDO. I-Tratando-se de ação que visa a nulidade de cláusulas 
contidas no contrato de locação, por violação à garantia constitucional e 
regras do Código Civil, a competência para o julgamento é da Justiça Comum, 
não sendo caso de ação de arguição de descumprimento de preceito 
fundamental (ADPF), cuja competência é do STF (art. 102, § 1º, CF). II- O 
sindicato dos lojistas de Porto Alegre é parte legítima para propositura da 
ação. 
MÉRMÉRMÉRMÉRITO. ITO. ITO. ITO. São nulas as cláusulas do contrato geral de locação impostas pelo São nulas as cláusulas do contrato geral de locação impostas pelo São nulas as cláusulas do contrato geral de locação impostas pelo São nulas as cláusulas do contrato geral de locação impostas pelo 
shopping center aos lojistas, estipulando a obrigatoriedade de filiação e shopping center aos lojistas, estipulando a obrigatoriedade de filiação e shopping center aos lojistas, estipulando a obrigatoriedade de filiação e shopping center aos lojistas, estipulando a obrigatoriedade de filiação e 
permanência à associação do empreendimento. Violação ao art. 5º, XX, da CF, permanência à associação do empreendimento. Violação ao art. 5º, XX, da CF, permanência à associação do empreendimento. Violação ao art. 5º, XX, da CF, permanência à associação do empreendimento. Violação ao art. 5º, XX, da CF, 
e arts. 421 e 422 do CC.e arts. 421 e 422 do CC.e arts. 421 e 422 do CC.e arts. 421 e 422 do CC.    
A A A A liberdade contratual entre o shopping center e os lojistas, prevista no art. 54 liberdade contratual entre o shopping center e os lojistas, prevista no art. 54 liberdade contratual entre o shopping center e os lojistas, prevista no art. 54 liberdade contratual entre o shopping center e os lojistas, prevista no art. 54 
da Lei das Locações, encontra limitações nos preceitos constitucionais e nas da Lei das Locações, encontra limitações nos preceitos constitucionais e nas da Lei das Locações, encontra limitações nos preceitos constitucionais e nas da Lei das Locações, encontra limitações nos preceitos constitucionais e nas 
regras de direito comumregras de direito comumregras de direito comumregras de direito comum. (Grifou-se) 

 

 Dessa forma, não há espaço para que a lei local imponha a obrigação de 

associação, o que recomenda seja o inciso III do art. 3o suprimido do texto legal, assim com o 
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inciso II, da cláusula quinta da minuta do termo de permissão de uso. 

 

III. Ante ao exposto, conclui-se que, suprimido o disposto no inciso III do art. 3o, 

assim com o inciso II, da cláusula quinta da minuta do termo de permissão de uso, o Projeto 

de Lei no 10, de 2002, poderá tramitar regularmente. 

 

 O IGAM permanece à disposição.  

 

 
VOLNEI MOREIRA DOS SANTOS 

OAB/RS 26.676 

Consultor do IGAM 

 


