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NOTA TÉCNICA 

 

 

Projeto de Lei N° 222/2021 – Dispõe sobre a proibição de realização de tatuagens e a 

implantação de piercing em animais no âmbito do Estado de São Paulo  

 

 

PREFÁCIO DO PROJETO DE LEI:  

Trata-se de propositura de Lei Estadual (SP), de iniciativa do Deputado Estadual 

Edmir Chedid - DEM, que tem por objetivo, impor a proibição da “realização de 

tatuagens e a implantação de piercing” para fins estéticos em animais domésticos e 

silvestres, sob pena do pagamento de multa pecuniária no montante de 500 

UFESP´s em caso de descumprimento, sendo cumulativa as penalidades previstas 

na Lei Estadual N°13.308, de 16 de setembro de 2016, e na Lei Federal N°9.605, de 

12 de fevereiro de 1998. 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO PARA O PROJETO DO LEI: 

A propositura se fundamenta na previsão constitucional da “proteção aos animais 

domésticos” (sic), sendo que a prática inflige dor e sofrimento desnecessário aos 

animais, caracterizando crueldade desnecessária aos animais, visto que tais 

procedimentos apenas satisfazem as preferências estéticas dos tutores, 

representando risco de morte por agravo a saúde dos animais, visto a possível 

ocorrência de complicações.  
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ANÁLISE TÉCNICA, NORMATIVA E LEGAL DO PROJETO DE LEI: 

Em análise técnica a propositura, verifica-se o cometimento de ato falho grave na 

delimitação na amplitude da abrangência da tutela do presente Projeto de Lei, fato 

qual o torna zootecnicamente impraticável, uma vez que não se encontram 

descritas as espécies de animais abrangidos, mas sim apenas a condição de “animais 

domésticos” (sic), ou seja, todos animais acostumados a viver com seres humanos, isto 

como resultado de um processo de domesticação, onde tem-se a habituação e o 

condicionamento, assim adaptando seu comportamento as necessidades dos 

humanos e “animais silvestres” (sic), aqueles que fazem parte da fauna nacional, 

vivendo livre na natureza, sem  interação com o homem.  

O autor deveria ainda ater-se quanto a amplitude da abrangência da propositura, 

tocante sua não aplicação a animais de produção e de peculiar interesse econômico 

do Estado1, pois traz um conflito quanto a procedimentos zootecnicamente,  

semiologicamente e profilaticamente aplicados, como por exemplo o simples uso 

da tatuagem e a colocação de adorno perfurante nas orelhas (brincos) para a 

identificação do animal e controle genealógico, como é aplicado em caninos, 

bovinos, ovinos, caprinos e suínos, assim como o uso profilático da tatuagem em 

áreas despigmentada da pele afim de evitar patologias por foto-sensibilização.  

A imposição de multa pecuniária ao descumprimento da previsão legal, no aporte 

de 500 UFESP´s (atualmente R$ 14.545,00), se mostra excessiva quando 

minimamente comparado ao previsto na Lei de Crimes Ambientais (Lei N°9.605 de 

12 de fevereiro de 1998), inexoravelmente podendo ainda tolher a imposição de 

outras penalidades pecuniárias na similitude da matéria, à medida que serve de 

parâmetro ao numerário arbitrável, sendo relevante ainda apontar a inexistência da 

previsão do destino aos recursos financeiros gerados pela multa pecuniária. 

 

______________________________ 
1 definição trazida pelo Artigo 2 da Instrução Normativa MAPA N°56/2008  
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A forma na qual o texto se apresenta o torna ambíguo, não estando devidamente 

caracterizado os itens “piercing”, “tatuagem” e “fins estéticos”. 

 

 

CONCLUSÃO: Mediante a análise do texto proposto pelo Projeto de Lei em 

epígrafe, nos colocamos CONTRÁRIO À PROPOSITURA, tendo por justificativa 

o texto desarmônico, o qual aprovado trará subjetividade a sua interpretação, 

provocando conflitos a procedimentos semiológicos, zootécnicos e profiláticos, 

trazendo prejuízos a vários setores pecuários. Já na iminência de sua aprovação, 

importância restringir sua abrangência, isto minimamente excetuando sua aplicação 

a animais de produção e de peculiar interesse econômico do Estado, além de 

adequar o valor da multa pecuniária. 

 

 

Americana, 17 de abril de 2021. 

 

 

 

                                            

                                      Cesar Fabiano Vilela 
 Médico Veterinário CRMV-SP 8989  

Perito Judicial TJSP e TJPR 
Perito RFB/ALF/VCP 

 

 


