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DIRETORIA DA PROCURADORIA 

P A R E C E R  T É C N I C O 
 

 

 

Projeto de Lei nº 960/2019 

Ementa: “Acrescenta parágrafo único ao art. 2º da Lei nº 

8.092, de 05 de setembro de 2005”. 

Autor: Deputado Pr. Marcos Mansur.  

I – RELATÓRIO 
 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 960/2019, de autoria do 

Deputado Pr. Marcos Mansur, cujo conteúdo, em síntese pretende 

alterar a Lei 8.092, de 05 de setembro de 2005, acrescendo 

parágrafo único a seu art. 2º, que passaria a ter a seguinte 

redação:  

 

Art. 1º O art. 2º da Lei nº 8.092, de 05 de setembro de 

2005, passa a vigorar acrescido de parágrafo único, 

com a seguinte redação: 

 

 “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.” (NR) 

 

A matéria foi protocolada em 19 de novembro de 2019, lida 

no expediente da Sessão Ordinária do dia 20 do mesmo mês e 

ano. Quanto à publicação no Diário do Poder Legislativo – DPL, 

esta não consta nos autos, devendo ser providenciada pelo setor 

competente. 

Identificador: 340038003300300037003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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A matéria vem a esta Procuradoria Legislativa para análise e 

parecer na forma do art. 121 do Regimento Interno, Resolução nº 

2.700/2009. 

 

É relatório. 

 

I – FUNDAMENTAÇÃO 

 

DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO DA JURIDICIDADE, 

CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE E TECNICA LEGILATIVA. 

 

O Projeto Lei nº 690/2019 de autoria do Deputado Pr. Marcos 

Mansur tem como objetivo principal alterar a Lei 8.092, de 05 de 

setembro de 2005, que proíbe a fabricação e comercialização de 

“cerol” utilizado em pipa e/ou papagaio, acrescendo parágrafo 

único a seu art. 2º, tornando os pais e aqueles que detêm a 

guarda do menor, responsáveis por arcar com a multa imposta 

pela legislação vigente.   

 

 Em sua justificativa o autor aduz que tal medida se justifica 

“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”. 

  

Portanto, fica claro que se trata de questão relacionada à 

norma reguladora de direitos e obrigações de ordem privada 

Identificador: 340038003300300037003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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concernente às pessoas, aos seus direitos e obrigações, aos bens 

e às suas relações, no caso em específico, trata-se de 

responsabilidade civil dos pais e guardiões, o que em suma, é 

questão de Direito Civil.  

 

Em que pese à intenção em questão, há óbices de natureza 

constitucional que se reputam por intransponíveis, já que como é 

sabido, a competência para legislar sobre esse tema adentra na 

seara privativa da União, consoante o art. 22, inciso I da Carta 

Republicana: 

 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar 

sobre: 

 

I - direito civil, comercial, penal, processual, 

eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, 

espacial e do trabalho; 

 Importa evidenciar que a responsabilidade dos pais pela 

reparação civil já está previsto na inteligência dos artigos 932 e 

933 do Código Civil. Deixando claro que o que importa é que o 

filho aja, pelo menos, culposamente, de forma a concretizar o 

dano, vide: 

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: 

I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua 

autoridade e em sua companhia; [...] 

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo 

antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, 

Identificador: 340038003300300037003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali 

referidos. 

Por tudo exposto, fica evidente a ocorrência de vicio formal 

na presente proposição, que trata, inegavelmente de matéria 

atinente à responsabilidade civil daqueles investidos no Poder 

Familiar, seara do Direito Civil. 

 Nesse sentido, é pacifico o entendimento do Supremo 

Tribunal Federal, que nesses casos entende que a competência 

legislativa para dispor sobre esse assunto é atribuída, 

privativamente, à União, conforme preceitua o art. 22, I da 

Constituição Federal: 

 

 

Lei estadual 3.594/2005, do Distrito Federal. 

Dispensa do pagamento de juros e multas de 

tributos e títulos obrigacionais vencidos no 

período de paralisação por greve. 

Inconstitucionalidade formal, por usurpação da 

competência da união em matéria de direito 

civil. (...) A lei distrital sob análise atinge todos os 

devedores e tem por objeto obrigações 

originadas por meio dos títulos que especifica; 

sendo, consequentemente, norma de direito 

civil, previsto como de competência privativa 

da União, nos termos do art. 22, I, da CF.[ADI 

3.605, rel. min. Alexandre de Moraes, j. 30-6-

2017, P, DJE 13-9-2017.] 

 

 Para melhor ilustrar nosso entendimento, trago recente 

decisão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça que 

reiterou que a responsabilidade dos pais de menor que comete 

ato ilícito é substitutiva, e não solidária, mostrando que o que se 

Identificador: 340038003300300037003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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pretende com o presente projeto, já é aplicado em nossos 

tribunais, além de não ser competência deste Poder legislar sobre 

tal assunto, vide:  

 

[...] o filho menor não é responsável solidário 

com seus genitores, mas subsidiário. […] Em 

sendo assim, não há obrigação – nem legal, 

nem por força da relação jurídica (unitária) 

– da vítima lesada em litigar contra o 

responsável e o incapaz, não sendo 

necessária, para a eventual condenação, a 

presença do outro, não havendo o que se 

falar em litisconsórcio passivo necessário e 

muito menos em nulidade do processo. […] 

Na verdade, ao se referir a autoridade e 

companhia, quis a norma, a meu juízo, 

explicitar o poder familiar, até porque a 

autoridade parental não se esgota na 

guarda, além de que o poder familiar 

compreende um plexo de deveres como 

proteção, cuidado, educação, informação, 

afeto, dentre outros, independentemente 

da vigilância investigativa e diária. (STJ, REsp 

nº 1.463.401. Relator: Min. Luis Felipe 

Salomão, Quarta Turma. Julgado em: 

02.02.2017, Data da Publicação: 03.02.2017). 

 

  Diante do exposto, não há, pois, como contornar o 

obstáculo antedito, que assume as feições de uma típica 

inconstitucionalidade, formal, cujos efeitos, não custa repetir, 

fulminam integralmente a proposição.  

 

 

Identificador: 340038003300300037003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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III - CONCLUSÃO 

 

Ante os fatos apontados, ancorado no rol das competências 

privativas da União (art. 22, inciso I da CF), entendemos que não é 

de competência deste Poder Legislar sobre tal assunto, conforme 

vastas razões mencionadas no parecer, razão pela qual somos 

pela INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de Lei nº 960/2019, de 

autoria do Deputado Pr. Marcos Mansur, por existência de vicio 

formal de constitucionalidade.  

 

É o nosso entendimento. 

 

Vitória, 03 de dezembro de 2019. 

 

 

Valmir Castro Alves 

Procurador Adjunto 

Identificador: 340038003300300037003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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