
 1
 

 
Just1011-2007.doc 

PUBLICADO DOC 03/08/2007 
 
 
 
 
PARECER Nº  1011/2007 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 56/07. 
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Toninho Paiva, que visa obrigar 
todas as Agências Bancárias do Município de São Paulo a providenciarem cadeira de rodas 
para facilitar a locomoção de idosos e pessoas com mobilidade reduzida dentro de suas 
dependências. 
Não obstante os elevados propósitos de seu autor, a propositura não reúne condições para 
ser aprovada porque configura indevida ingerência do Poder Público. 
Com efeito, o texto constitucional, ao disciplinar a forma de atuação do Estado na economia, 
é expresso ao enunciar: 
“Art. 174 – Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, 
na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este 
determinante para o setor público e indicativo para o setor privado”. 
Assim, segundo o art. 174 da Constituição Federal, o Estado constitui-se em agente 
normativo e regulador da atividade econômica, compreendendo, para tanto, as funções de 
fiscalização, incentivo e planejamento, caracterizando, nas lições de José Afonso da Silva1, 
“o Estado regulador, o Estado promotor e o Estado planejador da atividade econômica”.  
Ainda segundo o citado doutrinador: 
A fiscalização “pressupõe o poder de regulamentação, pois ela visa precisamente controlar o 
cumprimento das determinações daquele e, em sendo o caso, apurar responsabilidades e 
aplicar penalidades cabíveis” (ob. cit. pág. 738). 
Já a regulamentação da atividade econômica “surgiu como pressão do Estado sobre a 
economia para devolvê-la à normalidade; normalidade, então, consistia em manter um 
regime de livre concorrência... Nesse sentido é o texto que embasa a legislação reprimidora 
do abuso do poder econômico, que deveria ser parágrafo do art. 174 e não do art. 173” 
(idem). 
Por sua vez, “incentivo, como função normativa e reguladora da atividade econômica pelo 
Estado, traz a idéia do Estado promotor da economia. É o velho fomento, conhecido dos 
nossos ancestrais, que consiste em proteger, estimular, promover, apoiar, favorecer e 
auxiliar, sem empregar meios coativos, as atividades particulares que satisfaçam 
necessidades ou conveniências de caráter geral” (idem). 
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