CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N.º 4.082-A, DE 2008
(Do Sr. Walter Brito Neto)
Dá nova redação ao art. 5º da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002,
que "Institui o Código Civil", tendo parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação (relator: DEP. COLBERT
MARTINS).
DESPACHO:
À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
(MÉRITO E ART. 54, RICD).
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera normas relativas à emancipação
voluntária.
Art. 2º O art. 5º da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5o A menoridade cessa aos dezoito anos completos,
quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da
vida civil.
§ 1º Cessará, para os menores, a incapacidade:
I - pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro,
mediante instrumento público, independentemente de
homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor,
se o menor tiver dezesseis anos completos;
II - pelo casamento;
III - pelo exercício de emprego público efetivo;
IV - pela colação de grau em curso de ensino superior;
V - pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência
de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor
com dezesseis anos completos tenha economia própria.
§ 2º Na hipótese de emancipação voluntária feita mediante
instrumento público, independentemente de homologação
judicial (inciso I do § 1º deste artigo), o emancipando deve
participar do ato como anuente (NR).”
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A norma vigente sobre emancipação voluntária fala em ato de
concessão dos pais, de modo que não exige a intervenção do filho emancipando
para o aperfeiçoamento e validade do ato de emancipação. Trata-se, portanto, de
um ato unilateral.
Contudo, para que não se coloque em dúvida a intenção dos
pais, nem se alegue que a emancipação está sendo feita para que se livrem da
obrigação de sustento do filho, é conveniente que o emancipando participe do ato
como anuente.
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Cuida-se de medida legislativa em consonância com a
proteção ao adolescente, prevista pelo art. 227 da Constituição Federal.
Por esse motivo, contamos com o endossos dos ilustres Pares
para a conversão deste projeto em norma jurídica.
Sala das Sessões, em 16 de outubro de 2008.
Deputado WALTER BRITO NETO
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
.....................................................................................................................................................
TÍTULO VIII
DA ORDEM SOCIAL
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO VII
DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DO IDOSO
.......................................................................................................................................................
Art. 227. É 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-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança e
do adolescente, admitida a participação de entidades não governamentais e obedecendo os
seguintes preceitos:
I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência
materno-infantil;
II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para os
portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do
adolescente portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e
a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e
obstáculos arquitetônicos.
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§ 2º A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de
uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso
adequado às pessoas portadoras de deficiência.
§ 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:
I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho observado o disposto
no art. 7º, XXXIII;
II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;
III - garantia de acesso do trabalhador adolescente à escola;
IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional,
igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser
a legislação tutelar específica;
V - obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida
privativa da liberdade;
VI - estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e
subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente
órfão ou abandonado;
VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança e ao
adolescente dependente de entorpecentes e drogas afins.
§ 4º A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da
criança e do adolescente.
§ 5º A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que estabelecerá
casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros.
§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os
mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à
filiação.
§ 7º No atendimento dos direitos da criança e do adolescente levar-se-á em
consideração o disposto no art. 204.
Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às
normas da legislação especial.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Institui o Código Civil.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
PARTE GERAL
LIVRO I
DAS PESSOAS
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TÍTULO I
DAS PESSOAS NATURAIS
CAPÍTULO I
DA PERSONALIDADE E DA CAPACIDADE
.......................................................................................................................................................
Art. 5º A menoridade cessa aos 18 (dezoito) anos completos, quando a pessoa fica
habilitada à prática de todos os atos da vida civil.
Parágrafo único. Cessará, para os menores, a incapacidade:
I - pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante
instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz,
ouvido o tutor, se o menor tiver 16 (dezesseis) anos completos;
II - pelo casamento;
III - pelo exercício de emprego público efetivo;
IV - pela colação de grau em curso de ensino superior;
V - pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de
emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 (dezesseis) anos completos tenha
economia própria.
Art. 6º A existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta,
quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
I - RELATÓRIO
O Projeto de Lei em epígrafe, de autoria do ilustre Deputado
Walter Brito Neto, propõe acrescentar parágrafo ao artigo 5° do Código Civil, de
modo a exigir, na emancipação voluntária realizada mediante instrumento público, a
anuência do menor.
O autor argumenta que a exigência visa a impedir fraudes na
realização do ato emancipatório, que ocorre, por exemplo, quando os pais
emancipam o filho para, na verdade, livrarem-se de sua obrigação de sustento.
Não foram apresentadas emendas.
Compete a essa Comissão o exame da constitucionalidade,
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juridicidade, técnica legislativa e mérito da proposta.
É o relatório.
II - VOTO DO RELATOR
A proposição atende aos preceitos constitucionais formais
concernentes à competência legislativa da União, às atribuições do Congresso
Nacional e à legitimação de iniciativa parlamentar, nos exatos termos dos artigos 22,
inciso I, 48 e 61, todos da Constituição da República.
Não há também reparos a fazer quanto a juridicidade.
O artigo 5° do Código Civil de 2002 permite aos pais
emancipar os filhos com dezesseis anos completos por meio de instrumento público.
Embora tenha o grande mérito de conferir agilidade ao ato emancipatório, a regra
acaba abrindo margem à prática de fraudes, já que não há necessariamente
supervisão judicial sobre o procedimento.
No entanto, a emancipação voluntária é ato que possui
importantes reflexos na vida do menor e, portanto, deve sempre ser concedida em
seu interesse. Nesse sentido, é a exigência de que a emancipação feita pelo tutor
seja realizada apenas por meio de sentença judicial, haja vista a maior probabilidade
de interesses conflitantes.
No caso dos pais, a exigência de intervenção do filho para o
aperfeiçoamento e validade do ato de emancipação é ato benéfico que contribui
para extirpar qualquer dúvida sobre a real intenção dos genitores. Embora a
emancipação não impeça o filho de requerer alimentos, a exigência de que ele
concorde com o ato emancipatório é conveniente e evita fraudes sem provocar
demora adicional ao procedimento.
Quanto à técnica legislativa, não há nada a reparar, haja vista
a obediência da proposta às regras da Lei Complementar n° 95/1998.
Por todo o exposto, meu parecer é pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei n° 4.082, de 2008, e, no
mérito, é por sua aprovação.
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Sala da Comissão, em 10 de dezembro de 2008.
Deputado COLBERT MARTINS
Relator
III - PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em reunião
ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.082/2008, nos
termos do Parecer do Relator, Deputado Colbert Martins.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eliseu Padilha - Presidente, Colbert Martins e Rodovalho - VicePresidentes, Antonio Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, Bonifácio de
Andrada, Carlos Bezerra, Edmar Moreira, Eduardo Cunha, Felipe Maia, Flávio Dino,
Francisco Tenorio, Gerson Peres, Indio da Costa, João Campos, João Paulo Cunha,
José Genoíno, José Maia Filho, Luiz Couto, Marcelo Castro, Márcio França, Márcio
Marinho, Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Paes Landim,
Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Roberto Magalhães, Sandra Rosado, Sérgio
Barradas Carneiro, Wolney Queiroz, Zenaldo Coutinho, Arnaldo Faria de Sá, Arolde
de Oliveira, Bispo Gê Tenuta, Carlos Abicalil, Carlos Melles, Carlos Willian, Chico
Lopes, Décio Lima, Edson Aparecido, Fátima Bezerra, Geraldo Pudim, Hugo Leal,
Maurício Rands, Nelson Pellegrino, Odílio Balbinotti, Onyx Lorenzoni, Paulo Bauer,
Roberto Alves, Roberto Santiago, Tadeu Filippelli, Valtenir Pereira, Vital do Rêgo
Filho e Wellington Roberto.
Sala da Comissão, em 8 de dezembro de 2010.
Deputado ELISEU PADILHA
Presidente
FIM DO DOCUMENTO
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