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PARECER Nº 394/2001 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE PROJETO DE 
LEI Nº 096/01. 
Trata-se de Projeto de Lei, de autoria do Vereador Antonio Goulart, que disp~eo sobre a proibição da 
concessão de novos alvarás de aprovação e construção de novos Hipermercados no Município de São 
Paulo. 
A iniciativa encontra amparo na própria Constituição Federal, tanto nos artigos 170, parágrafo único, 
como no artigo 173, § 4º. 
Ora, o presente Projeto visa justamente instrumentalizar e incentivar a livre iniciativa, através do 
desincentivo à construção de granes estabelecimentos destinados ao comércio de perecíveis, os quais 
acabam invariavelmente por inviabilizar a existência de mercados, mercearia, empórios e congêneres. 
É cediço que hipermercados são fruto da concentração de investimentos objetivando lucro de 
empreendedores, o que propicia grande concentração de renda nas mãos de conglomerados ou grupos 
empresariais, o que em nada beneficia a população como um todo. 
Dessa forma, inegável que ao invés de contrariar os dispositivos constitucionais apontados, a iniciativa 
será de grande valia para o Município alcançar os princípios neles contidos, que, visam, afinal, a evitar o 
abuso econômico, inviabilizar a existência de pequenos estabelecimentos comerciais. 
E tanto assim é, que na dicção do próprio170, parágrafo único prevê limitação ao princípio contido em 
seu "caput", permitindo a existência de exceção legal, autorizando a propositura que ora se analisa. 
Salienta-se que o Projeto em questão proíbe a expedição de alvarás de aprovação e construção de novos 
Hipermercados, o que é instrumento essencial do Poder Público para disciplinar o volume de edificações, 
assim como a sua grandeza, com o objetivo de evitar a queda de qualidade de vida na urbe. 
Paralelamente, tem como função disciplinar, incentivar ou coibir atividades que sejam nocivas, quer do 
ponto de vista puramente arquitetônico, ou mesmo com relação à ordem econômica ou social. 
Assim, a própria doutrina admite casos de discricionariedade de sua expedição, como afirma o saudoso 
Hely Lopes Meirelles, "in" "Direito Municipal Brasileiro", Ed. Mlheiros, 8ª edição, p. 347: 
"...no caso de alvará de autorização sua expedição decorre de liberalidade da Prefeitura (e não de direito 
do requerente)..." 
Nossa cidade está saturada de novos Hipermercados, e como é de conhecimento pacífico, de acordo com 
o entendimento da legislação atual, todo comércio com mais de duzentas vagas é classificado como pólo 
gerador de tráfego; proporcionando assim um grande impacto em nosso trânsito. 
Além da questão social, a propositura está amparada no artigo 13, incisos I e II da Lei Orgânica do 
Município, que possibilita o autor a suplementar a Constituição da República, naquilo que couber, 
principalmente quando se trata de assunto de interesse local. 
Por todo o exposto, e na te a necessidade e o respaldo jurídico encontrado neste Projeto de Lei somos 
PELA LEGALIDADE. 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 29/05/01. 
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