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PARECER Nº 400/2016 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0680/13. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Goulart, que visa proibir a 
fabricação, a venda, a comercialização e a distribuição, a qualquer título, de armas de 
brinquedo, institui a semana do Desarmamento Infantil e dá outras providências. 

Segundo a justificativa, o objetivo da presente norma é diminuir os índices de violência 
na Capital de São Paulo, eis que os brinquedos estão sendo utilizados em assaltos e em outros 
crimes. 

Nada obsta o prosseguimento do presente projeto de lei, o qual se insere no âmbito da 
competência municipal para legislar sobre assuntos predominantemente locais (art. 30, I, da 
Constituição Federal). 

Por interesse local, explana a jurista Fernanda Dias Menezes de Almeida (in 
"Competências na Constituição de 1988", 4ª edição, São Paulo, Atlas, p. 97 e 98): 

(...) Já se percebe, pois, que muito da problemática das competências municipais gira 
necessariamente em torno da conceituação do que seja esse "interesse local", que aparece na 
Constituição substituindo o "peculiar interesse" municipal do direito anterior. 

A respeito desta última expressão já se solidificara toda uma construção doutrinária, 
avalizada pela jurisprudência de nossos Tribunais, no sentido de fazer coincidir o peculiar 
interesse com o interesse predominante do Município. 

Por outro lado, o pretendido pelo presente projeto encontra fundamento no Poder de 
Polícia assim definido pelo art. 78 do Código Tributário Nacional: 

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando 
ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, 
em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à 
disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de 
concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à 
propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. 

Sobre o tema, ensina Hely Lopes Meirelles, "compete ao Município a polícia 
administrativa das atividades urbanas em geral, para a ordenação da vida da cidade. Esse 
policiamento se estende a todas as atividades e estabelecimentos urbanos, desde a sua 
localização até a instalação e funcionamento (...) Para esse policiamento deve o Município 
indicar o proceder do administrado, regulamentar a fiscalização e cobrar as taxas estabelecidas 
por lei. Nessa regulamentação se inclui a fixação de horário do comércio em geral e das 
diversificações para certas atividades ou estabelecimentos, bem como o modo de 
apresentação das mercadorias, utilidades e serviços oferecidos ao público". (in "Direito 
Municipal Brasileiro", 6ª ed., Ed. Malheiros, p. 370-371, grifamos). 

O poder de polícia, portanto, é exercido sobre todas as atividades que possam, direta 
ou indiretamente, afetar os interesses da coletividade, incide sobre bens, direitos e atividades, 
esgota-se no âmbito da função administrativa e é exercido por órgãos administrativos de 
caráter fiscalizador, de maneira preventiva ou repressiva. 

Entende-se, no entanto, que o efetivo exercício do poder de polícia reclama, a 
princípio, medidas legislativas que servirão de base para uma futura atuação concreta da 
Administração nessa condição, razão pela qual é comum afirmar que a polícia administrativa se 
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desdobra em uma competência legislativa e uma competência administrativa, como entende, 
também, Marçal Justen Filho (In, Curso de Direito Administrativo. 3ª edição. São Paulo: 
Saraiva, 2008, pág. 469), nesses termos: 

O chamado poder de polícia se traduz, em princípio, em uma competência legislativa. 
[...] Até se poderia aludir a um poder de polícia legislativo para indicar essa manifestação da 
atuação dos órgãos integrantes do Poder Legislativo, em que a característica fundamental 
consiste na instituição de restrições à autonomia privada na fruição da liberdade e da 
propriedade, caracterizando-se pela imposição de deveres e obrigações de abstenção e de 
ação. Usualmente, a lei dispõe sobre a estrutura essencial das medidas de poder de polícia e 
atribui à Administração Pública competência para promover a sua concretização. (grifamos) 

Nestes termos, tem o Município de São Paulo competência para editar normas que 
regulamentem o exercício de determinadas atividades tendo em vista o bem estar e o interesse 
público. 

Além disso, o projeto também versa sobre matéria atinente a consumo, dispondo sobre 
a apresentação de produto perante o consumidor, sendo que em matéria de consumo o Código 
de Defesa do Consumidor, em seu art. 55, autorizou expressamente os Municípios, com base 
no interesse local que a matéria apresenta, a atuarem no campo de defesa do consumidor, 
assim dispondo: 

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas 
respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão norma relativas à produção, 
industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços. 

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a 
produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de 
consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do 
bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias. 

Por fim, a medida proibitiva que se pretende instituir objetiva a conscientização de um 
ideal de paz e segurança de nossas crianças, a fim de que se combata a violência que se 
propaga cada vez mais em nossa sociedade. 

Com efeito, reza a Constituição Federal, em seu art. 227, ser "dever da família, da 
sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-la a 
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão". 

Vê-se, portanto, que o projeto está em estrita consonância com a legislação em vigor, 
haja vista a competência do Município para zelar pelo bem-estar das crianças e adolescentes 
e, em especial, a competência desta Casa para a iniciativa do referido projeto, nos termos do 
art. 37 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o art. 13, inciso I, do mesmo diploma legal. 

Por se tratar de matéria que versa sobre atenção relativa à criança e ao adolescente 
deverão ser convocadas durante a tramitação do projeto pelo menos 2 (duas) audiências 
públicas, nos termos do art. 41, inciso XI, da Lei Orgânica. 

Por se tratar de matéria sujeita ao quorum de maioria simples para deliberação, é 
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões Permanentes, na 
forma do art. 46, inciso X, do Regimento Interno desta Casa. 

Todavia, necessário se faz retirar da proposta os artigos 4º e 6º, bem como alterar a 
redação do art. 5º (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 Poder Executivo, uma vez que compete ao referido Poder a gestão, 
a organização e a execução dos serviços públicos municipais, na medida em que é o Prefeito, 
em razão de suas próprias atribuições, que terá melhores condições de aferir a demanda pelos 
serviços públicos em geral e, também, os recursos disponíveis para o custeio dos serviços, 
estabelecendo, assim, as ações a serem efetivadas 

Ante o exposto, na forma do Substitutivo que segue, somos PELA LEGALIDADE. 
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SUBSTITUTIVO Nº  DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0680/13. 

Proíbe a fabricação, a venda, a comercialização e a distribuição, a qualquer título, de 
armas de brinquedo; altera a Lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007, para instituir no Calendário 
de Eventos da Cidade de São Paulo, a semana do Desarmamento Infantil, e dá outras 
providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Ficam vedadas, no Município de São Paulo, 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. 

§ 1º A proibição de que trata este artigo 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. 

§ 2° A proibição de que trata este artigo não inclui armas de pressão, em especial as 
de ar comprimido, airsoft e paintball, assim definidas em regulamentação expedida pelo 
Exército Brasileiro. 

Art. 2° Os estabelecimentos que comercializam brinquedos devem afixar mensagens 
com os seguintes dizeres: "Este estabelecimento não comercializa armas de brinquedo. Lei n° 
________, de ________ de 20___ .". 

Art. 3° As infrações ao art. 1º ficam sujeitas às seguintes sanções administrativas: 

I - advertência por escrito; 

Il - muIta no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais); 

III - suspensão das atividades do estabelecimento por até trinta dias; 

IV - cassação da licença de funcionamento. 

§ 1° As sanções previstas neste artigo não implicam isenção de sanções de natureza 
civil, penal ou outras decorrentes de normas específicas. 

§ 2º. A multa de que trata o inciso II do caput deste artigo será atualizada anualmente 
pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, acumulada no exercício anterior, sendo que, no 
caso de extinção deste índice, será aplicado outro que venha a substitui-lo. 

Art. 4º Fica inserida alínea ao inciso LXXVI do art. 7º da Lei nº 14.485, de 19 de julho 
de 2007, com a seguinte redação: 

"a Semana do Desarmamento Infantil;" (NR) 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta dias) após sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 11.677, de 14 de novembro de 
1994. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 23/3/16 

Alfredinho - PT – Presidente 

Sandra Tadeu – DEM – Relatora 

Arselino Tatto - PT 

David Soares – PSD (abstenção) 

Eduardo Tuma – PSDB (abstenção) 

Mário Covas Neto – PSDB  

Natalini – PV 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 25/03/2016, p. 182 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

