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PARECER Nº 1281/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0221/19. 

Trata-se de projeto de lei de iniciativa do nobre Vereador Ricardo Teixeira, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de atendimento gratuito em clínicas veterinárias aos animais cujos 
proprietários tenham baixa renda e aos animais sem dono. 

Segundo o projeto, fica estabelecida a obrigatoriedade de atendimento gratuito em 
clínicas veterinárias particulares aos referidos animais, sendo certo que o atendimento gratuito 
não se restringirá somente a consulta, mas também em caso de atropelamento, tratamento em 
geral e intensivo, internação, castração e cirurgias em geral. 

O projeto estabelece, ainda, que o Poder Executivo deverá editar normas no que tange 
à categoria e valor para comprovação e definição do que seja pessoa de baixa renda, bem 
como os valores e forma de repasse a ser feito pelo Município às clinicas que executarem os 
procedimentos. 

Apesar de seus inúmeros méritos, do ponto de vista jurídico, o projeto não reúne 
condições para prosseguir em tramitação, porque configura indevida ingerência do Poder 
Público no âmbito da atividade econômica privada, com ofensa ao princípio constitucional da 
livre iniciativa, consoante será demonstrado. 

É importante esclarecer que medidas como esta inegavelmente estão relacionadas à 
gestão do serviço prestado, à forma como o serviço é organizado e disponibilizado aos seus 
usuários. Por outras palavras, trata-se de aspecto relacionado à condução do negócio que 
deverá se dar nos moldes concebidos por seu proprietário, observada, por óbvio, a legislação 
de regência da atividade, de modo que não pode a lei obrigar o particular a prestar um serviço 
em parceria com o Poder Público. 

Com efeito, do fundamento da livre iniciativa decorre a liberdade do particular em 
relação ao Estado na condução das atividades econômicas, a este competindo, como agente 
normativo e regulador da atividade econômica, exercer as funções de fiscalização, incentivo e 
planejamento, sendo este meramente indicativo para o setor privado, nos termos do artigo 174 
da Constituição da República Federativa do Brasil. 

Consoante ensina Manoel Gonçalves Ferreira Filho (in Direito Constitucional 
Econômico, Ed. Saraiva, 1990) a interpretação do artigo 174 da Constituição da República à 
luz dos princípios estabelecidos no seu artigo 170, leva à conclusão de que o ordenamento 
constitucional admite a ingerência estatal para reprimir o abuso do poder econômico, que 
afasta a livre concorrência, e o lucro arbitrário, cabendo-lhe planejar a economia, incentivar e 
fiscalizar a atuação privada, para normatizar e regular a economia. 

Nesse passo, o Estado se apresenta como agente normativo e regulador da atividade 
econômica, compreendendo, para tanto, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, 
caracterizando, nas lições de José Afonso da Silva (in Curso de Direito Constitucional Positivo, 
Ed. Malheiros, 11ª Ed., p. 738), o Estado regulador, o Estado promotor e o Estado planejador 
da atividade econômica. 

No presente caso concreto, não se justifica o interesse normativo e regulador da 
atividade privada por parte do Estado, com a criação de um ônus a todos os proprietários de 
clínicas veterinárias, ferindo frontalmente a iniciativa privada, e interferindo de forma direta na 
sua atividade. 
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Outrossim, em realidade, ao impor a realização de parcerias entre a administração 
pública e os particulares o projeto caracteriza-se como ato concreto de administração, 
invadindo seara privativa do Poder Executivo para conduzir a administração municipal e fixar 
as atribuições dos órgãos que a compõem, nos termos dos artigos 37, § 2º, IV; 69, II e XVI; e 
70, XIV; todos da Lei Orgânica do Município de São Paulo. 

Ante o exposto, somos PELA ILEGALIDADE, sem prejuízo do prosseguimento deste 
projeto na hipótese de recurso provido pelo Plenário desta Casa, nos termos do art. 79 do 
Regimento Interno. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 21/08/2019. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


