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PARECER N° 391/2019 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 680/2013. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Goulart, proíbe a fabricação, a 
venda, a comercialização e a distribuição, a qualquer título, de armas de brinquedo. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa (CCJLP) emitiu parecer 
de legalidade com substitutivo, a fim de retirar da proposta os artigos 4° e 6°, bem como alterar 
a redação do art. 5° (que institui a semana do desarmamento infantil), vez que cuidam de 
organização administrativa e ato concreto de administração, matérias estas cuja regulação 
incumbe privativamente ao Pode Executivo. 

A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia (CTTAETLG): exarou parecer favorável ao substitutivo da Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

O presente projeto tem o fito de proibir a fabricação, venda, comercialização e 
distribuição de armas de brinquedo que sejam réplicas ou simulacros de armas de fogo de 
qualquer natureza, excluindo-se as armas de pressão, em especial as de ar comprimido, airsoft 
e paintball, conforme definido em regulamentação do Exército Brasileiro, bem como, visa inserir 
no Calendário Municipal a Semana do Desarmamento Infantil. 

De acordo com a justificativa, o projeto visa diminuir os índices de violência na Capital 
de São Paulo, uma vez que estes brinquedos são utilizados como verdadeiras armas de fogo 
em assaltos e outros crimes. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esporte, no âmbito de sua competência, entende 
que a propositura é meritória e deve prosperar. Portanto, o parecer é favorável nos termos do 
substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 10/04/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 11/04/2019, p. 75 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


