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PARECER Nº 467/2014 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 0679/2013.  
O presente projeto de lei, de autoria dos nobres Vereadores Eduardo Tuma (PSDB) 
e Antonio Goulart (PSD), proíbe a fabricação, a venda, a comercialização e a 
distribuição, a qualquer título, de armas de brinquedo que sejam réplicas ou 
simulacros de armas de fogo de qualquer natureza, no âmbito do Município de São 
Paulo e dá outras providências  
De acordo com a propositura, a proibição inclui brinquedos que disparem bala, bola, 
espuma, luz, laser e assemelhados, que produzam sons ou que projetem quaisquer 
substâncias que permitam a sua associação com arma de fogo.  
A proibição não inclui armas de pressão, em especial as de ar comprimido, airsoft e 
paintball, assim definidas em regulamentação expedida pelo Exército Brasileiro.  
Depreende-se da justificativa dos autores, que no esforço ao combate à violência, 
muitas são as investidas no sentido de coibir o surgimento de indivíduos violentos e 
as crianças têm sido expostas, em idade cada vez mais tênue, a influências que 
lhes estimulam à violência tais como: jogos, desenhos animados, programas de 
televisão, brinquedos que lhes podem despertar fantasias infaustas que, se não 
tratadas, podem levar a tragédias.  
Os autores destacam ainda que não se pode esquecer que as armas de brinquedos, 
ainda que falte verossimilhança com as reais, vem sendo um instrumento a serviço 
da violência. Brinquedos coloridos, simulacros de armas de fogo, têm sido pintados 
por bandidos para confundir suas vítimas quando empregado na prática de crimes.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa posicionou-se pela 
legalidade da propositura, na forma de um Substitutivo em que são retirados os 
artigos 4º e 5º da proposta, vez que cuidam de organização administrativa e ato 
concreto, matérias estas que incumbem ao Poder Executivo.  
Em face do exposto e considerando o relevante interesse público da propositura, a 
Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia é FAVORÁVEL à aprovação do projeto, nos termos do substitutivo 
apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.  
  
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e 
Gastronomia, em 14/5/2014  
Senival Moura – PT – Presidente  
Marco Aurélio Cunha – PSD – Relator  
Ari Friendenbach – PROS  
Atílio Francisco – PRB  
Aurélio Miguel – PR  
Vavá - PT  
 


