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Projeto de Lei nº___________ /2019 

  

Acrescenta parágrafo único ao artigo 2º da Lei nº 

8.092, de 05 de setembro de 2005. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 
 

Art. 1º – Acrescenta parágrafo único ao artigo 2º da Lei nº 8.092, de 05 de 

setembro de 2005. 

“Art. 2º ... 

Parágrafo único – Quando o infrator for menor, os pais e 

aqueles que detêm a sua guarda serão, para todos os 

efeitos, os responsáveis.” 

 

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Sala das Sessões, 19 de novembro de 2019. 

 

Pr. MARCOS MANSUR 

Deputado Estadual – PSDB 
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JUSTIFICATIVA 

  

O cerol, material comumente composto de vidro moído e cola 

(podendo ter em sua composição outros produtos, mas com a mesma finalidade) 

utilizado em linha para soltar pipas e papagaios, bem como a linha chilena têm se 

constituído em risco à integridade física e à saúde daqueles que as manuseiam e 

de terceiro. 

 

Infelizmente tem sido notícia comum a ocorrência de acidentes 

tendo como vítimas, principalmente, pessoas que utilizam motocicletas ou 

similares, com cortes no pescoço e lesões em outras partes do corpo. Em muitas 

dessas ocorrências, com casos de vítimas fatais. 

 

Com efeito, até aquelas pessoas que manuseiam os referidos 

produtos têm sido vítimas de cortes e outras lesões profundas, o que provoca o 

uso de estabelecimentos hospitalares para tratamento das lesões sofridas, o 

afastamento do trabalho e/ou das atividades habituais, bem como a utilização de 

seguros ou benefícios previdenciários. 

  

Para que haja efetividade na aplicação da presente lei, faz-se 

necessário inserir dispositivo que responsabilizar os pais e aqueles que detêm a 

guarda do menor, quanto ao pagamento da multa já estabelecida em lei. 

  

   Cumpre salientar que outros estados já estão aderindo ao 

entendimento da proibição da fabricação, comercialização e uso de cerol e linha 

chilena e a responsabilização dos pais. No caso do estado do Espírito Santo, essa 

proibição já existe, mas a lei deixou de observar a responsabilidade dos pais e 

aqueles que detêm a guarda do menor envolvido no fato. 
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Por derradeiro, considerando que o presente projeto de lei 

contribui para a efetivação dos direitos individuais e coletivos, principalmente 

aqueles ligados à segurança, à vida e à saúde, faço a sua apresentação aos 

nobres Deputados buscando integral apoio para a sua aprovação. 

  

  

 

Pr. Marcos Mansur  

Deputado Estadual/PSDB 
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