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PARECER Nº 1146/2011 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0255/11.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Netinho de Paula, que 
determina a fixação, na porta de entrada dos estabelecimentos que comercializem 
substâncias inalantes tóxicas a proibição de venda a menores de 18 anos de idade.  
De acordo com a proposta, são consideradas tóxicas as substâncias que contenham 
em sua composição hidrocarbonetos, compostos de hidrogênio e carbono, assim 
como tintas, vernizes, esmaltes, colas, removedores, solventes, corretores e 
correlatos.  
O projeto pode prosseguir em tramitação, nos termos do substitutivo apresentado, 
eis que elaborado no exercício da competência legislativa desta Casa, espelhada 
nos artigos 30, incisos I e II da Constituição Federal e 13, incisos I e II da Lei 
Orgânica do Município.  
A matéria de fundo versada no projeto é a proteção das crianças e adolescentes, 
matéria para a qual o Município detém competência legislativa suplementar, nos 
termos do art. 30, inciso II c/c art. 24, inciso XV da Constituição Federal.  
Convém lembrar que as crianças e os adolescentes enquadram-se entre aqueles 
sujeitos especiais – assim como os idosos e as pessoas portadoras de necessidades 
especiais – aos quais o ordenamento jurídico determina que seja dada proteção 
especial. Exatamente neste sentido dispõem o art. 227 da Constituição Federal e o 
art. 7º, parágrafo único da Lei Orgânica do Município, este último estabelecendo 
que a criança e o adolescente são considerados prioridade absoluta do Município.  
Também não é demais lembrar que o Estatuto da Criança e do Adolescente 
determina em seu art. 4º o dever do Poder Público de assegurar com absoluta 
prioridade a efetivação dos direitos fundamentais das crianças, dentre os quais 
destacam-se o direito à vida, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária.  
Ademais, observa-se que o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 
8.069/90 - ECA) dispõe em seu art. 81, inciso III, a proibição de venda à criança ou 
adolescente de produtos “cujos componentes possam causar dependência física ou 
psíquica ainda que por utilização indevida”.  
Assim, com objetivo de fixar quais são as substâncias que causam dependência 
física ou psicológica o Ministério da Justiça, nos termos das prerrogativas conferidas 
pela Lei Federal nº 10.357, de 27 de dezembro de 2001, proibiu, em seu art. 19, a 
venda para menores de 18 anos de todo tipo de solvente que contenha qualquer 
um dos produtos químicos especificados nos adendos das listas do Anexo I, puros, 
associados entre si ou com outras substâncias controladas ou não, 
independentemente da quantidade, concentração, forma de apresentação e do 
nome comercial dado ao produto ou do uso lícito a que se destina, aplicando-se o 
disposto no artigo também a qualquer tipo de cola ou adesivo que contenham 
solventes à base das substâncias mencionadas.  
Sobre o tema, também, a Resolução nº 345, de 15 de dezembro de 2005, da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, expedida com base nas prerrogativas 
outorgadas pela Lei Federal nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, que proibe a 
entrega, a qualquer título, para menores de 18 anos, de colas, "thinner" e adesivos 
que contenham substâncias inalantes capazes de promover a depressão na 
atividade do sistema nervoso central (SNC) e que apresentem potencial de abuso 
que podem desencadear a auto-administração.  
Importante ressaltar que não cabe ao Município, sob pena de extrapolar o 
predominante interesse local dentro do qual deve cingir-se a competência 
legislativa da Comuna, ampliar o rol de substâncias classificadas como 
potencialmente causadoras de dependência física ou psíquica, para efeito de proibir 
sua venda aos menores de 18 anos, assunto que merece regramento uniforme em 



âmbito nacional, ainda mais se considerarmos que sua definição tem reflexos na 
caraterização do crime previsto no art. 243, do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, que apena com detenção de seis meses a dois anos e multa "vender, 
fornecer ainda que gratuitamente, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a 
criança ou adolescente, sem justa causa, produtos cujos componentes possam 
causar dependênia física ou psíquica, ainda que por utilização indevida".  
Dessa forma, o projeto merece prosperar, na medida em que vise tão-somente dar 
visibilidade à vedação constante das normas acima mencionadas, sem ampliá-las, 
no intuito de alertar os munícipes quanto ao caráter ilícito da venda de produtos 
cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por 
utilização indevida.  
Durante a tramitação da proposta deverão se convocadas pelo menos 2 (duas) 
audiências pública, conforme art. 41, inciso XI, da Lei Orgânica do Município, 
dispensada a votação em Plenário, por se tratar de matéria sujeita ao quórum de 
maioria simples para deliberação, cabendo tal prerrogativa às Comissões 
Permanentes, na forma do art. 46, inciso X, do Regimento Interno desta Casa.  
Face o exposto, somos pela CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE.  
No entanto, a fim de adequar a proposta à melhor técnica de elaboração legislaiva, 
bem como para garantir a conformidade da veiculação dos avisos com o 
regramento federal, sugerimos o substitutivo a seguir:  
  
SUBSTITUTIVO Nº   DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0255/11.  
  
Dispõe a fixação de placa advertindo sobre a proibição de venda de tintas, vernizes, 
esmaltes, colas, adesivos, removedores, solventes, "thinner" e correlatos, cujos 
componentes possam causar dependência física ou psíquica ainda que por utilização 
indevida, a menores de 18 anos, e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º Os estabelecimentos que comercializem tintas, vernizes, esmaltes, colas, 
adesivos, removedores, solventes, "thinner" e correlatos, cujos componentes 
possam causar dependência física ou psíquica ainda que por utilização indevida, em 
conformidade com o disposto na Portaria nº 1.274 de 26 de agosto de 2003 no 
Ministro da Justiça e com a Resolução nº 345, de 15 de dezembro de 2005, da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ficam obrigados a afixar aviso junto à 
entrada, em local visível, de forma destacada e legível, advertindo quanto à 
proibição de venda dos produtos a menores de 18 anos.  
§ 1º A advertência a que se refere este artigo conterá os seguintes dizeres:  
É PROIBIDA A VENDA A MENORES DE 18 ANOS DE PRODUTOS CUJOS 
COMPONENTES POSSAM CAUSAR DEPENDÊNCIA FÍSICA OU PSÍQUICA, AINDA QUE 
POR UTILIZAÇÃO INDEVIDA, INCLUÍDOS  AS TINTAS, VERNIZES, ESMALTES, 
COLAS, ADESIVOS, REMOVEDORES, SOLVENTES, "THINNER" E CORRELATOS, 
ENQUADRADOS NA PORTARIA Nº 1.274 DE 26 AGOSTO DE 2003 DO MINISTRO DA 
JUSTIÇA E NA RESOLUÇÃO Nº 345, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2005, DA AGÊNCIA 
NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.  
§ 2º Na hipótese de substituição das normas constantes do "caput" a advertência 
constante do aviso previsto no § 1º deste artigo deverá ser atualizada.  
Art. 2º O aviso deverá ser escrito em letras pretas sobre fundo branco, em fonte 
helvética e tamanho compatível com sua visualização pelo público, inserido em 
cartaz, placa ou qualquer suporte, afixado próximo ao local onde se realiza a 
venda.  
Art. 3º O descumprimento desta lei acarretará aos estabelecimentos as seguintes 
penalidades:  
I – multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até a regularização;  
II – suspensão das atividades pelo período de 60 (sessenta) dias, na reincidência;  
III – cassação da licença de funcionamento, para o caso da infração persistir.  



Parágrafo único. A multa de que trata o inciso I 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 adotado outro 
índice criado pela legislação federal e que reflita a perda do poder aquisitivo da 
moeda.  
Art. 5º O Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias contados 
a partir da sua publicação.  
Art. 6º Os estabelecimentos mencionados mencionados no artigo 1º terão o prazo 
de 30 (trinta) dias a partir de sua regulamentação para se adequarem ao disposto 
nesta lei.  
Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
21/09/2011  
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