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JUSTIFICATIVA - PL 0206/2021 
CONSIDERANDO o caput do artigo 23 e seu §1º da Lei 13.131/01, em que é proibido 

abandonar animais em vias e logradouros públicos ou privados, desamparados e entregues à 
própria sorte; 

CONSIDERANDO a necessidade de verificação e identificação daqueles que praticam 
o crime de maus tratos e o abandono animal; 

CONSIDERANDO que a identificação desses indivíduos é fundamental para que seja 
possível realizar a investigação para que sejam responsabilizados os causadores do dano, da 
infração ou do crime; 

CONSIDERANDO o artigo 4º e 7º da Lei Federal 13.709 de 14 de agosto de 2018, que 
dispõe sobre a proteção de dados pessoais. 

CONSIDERANDO o §4º da Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011, em que não 
poderá ser invocada a restrição de acesso a informação que prejudique processo de apuração 
de irregularidades em que esteja envolvido o seu titular. 

O presente Projeto de Lei versa sobre o fornecimento de informações relativas ao 
proprietário do animal doméstico que contenha microchip de identificação no âmbito do 
Município de São Paulo. 

Infelizmente verificamos um aumento dos casos onde nos deparamos com situações 
em que animais domésticos passam por maus-tratos ou são abandonados por seus 
proprietários. A novidade se dá pelo fato de animais microchipados terem se tornado vítimas de 
abandono e maus-tratos, por parte de seus tutores. 

Mais que isso, percebemos que com o passar do tempo alguns tutores optam por 
abandonar seus animais conforme o seu envelhecimento, os descartando e abandonando a 
própria sorte. 

Sem possibilidades de buscar o próprio alimento, se defender de outros animais ou 
mesmo se proteger durante as intempéries climáticas, esses pobres animais em sua grande 
maioria ficam condenados a um triste final. 

Porém, apesar da crueldade de muitas pessoas, milhares de outras se sensibilizam 
com a causa animal e buscam a melhor forma para resgatar e proteger estes animais que 
passaram ou passam por tanto sofrimento. 

Nessa seara, a microchipagem de animais vem contribuindo imensamente com a 
possibilidade de identificação daqueles que cometem o crime de maus-tratos animal e 
abandono. 

Assim, a possibilidade de identificar o antigo tutor do animal vitimado ainda se encontra 
velada somente aos dados do Poder Público Municipal, sendo ineficiente a plena localização 
do infrator, tendo em vista que muitas pessoas desconhecem as possibilidades de denúncia e 
as formas de identificação e localização do responsável pelo ato infracional, ou até mesmo 
criminoso. 

Para tanto, o presente Projeto de Lei nos atenta à necessidade de que o Poder Público 
Municipal, por meio de seus órgãos, disponibilize ao tutor ou acolhedor que detenha a posse 
de animal abandonado ou vítima de maus-tratos, o acesso as informações contidas no 
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microchip destes animais, quando houver, afim de que sejam tomadas as demais providências 
jurídico-administrativas. 

Decerto, a microchipagem animal cumpre seu dever de identificar os devidos tutores e 
proprietários, fornecendo dados como telefone e endereço. Haja vista que propositura busca, 
de forma rápida e objetiva, identificar os responsáveis pelo animal, com o intuito de que haja a 
devolução deste quando perdido, a norma também traz a devida celeridade ao identificar o 
responsável pelo abandono do animal, ou mesmo, àquele que incorra em crime de maus-
tratos. 

O desígnio do presente Projeto de Lei é proporcionar uma maior fiscalização, 
combatendo os maus-tratos e o abandono de animais na cidade de São Paulo, por 
conseguinte, identificando infratores e criminosos, punindo-os na forma da lei. 

Para a aprovação do presente Projeto de Lei que se encontra revestido de interesse 
público, conto com a colaboração dos nobres pares desta casa. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 15/04/2021, p. 74 c. 1 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
 


