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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

PROCURADORIA  
 

Proposição: Proposta de Emenda Constitucional nº 001/2018. 

Autor (a): Deputado Enivaldo dos Anjos e outros. 

Assunto: Dispõe sobre a guarda dos veículos apreendidos pela autoridade 

de trânsito, no âmbito do Estado do Espírito Santo.  

 Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral, 

Mediante a apresentação da presente proposição destaca-se a 

nobre intenção parlamentar de dispor sobre a guarda dos veículos 

apreendidos pela autoridade de trânsito, no âmbito do Estado do Espírito 

Santo.  

O parecer técnico jurídico emitido pelo procurador (a) conclui 

pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa da  

proposição, abordando diversos aspectos previstos no artigo 9º do Ato 

2517/2007, da Mesa da Assembleia Legislativa, notadamente, a 

competência legislativa, o quórum e o processo de votação, o regime de 

tramitação, a compatibilidade com os princípios e normas constitucionais 

federais e estaduais e regimentais e a técnica legislativa, inclusive 

concluindo pela adoção do respectivo estudo técnico.   

Todavia, em que pese a fundamentação jurídica exposta no 

parecer técnico, pede-se vênia para discordar de suas conclusões, posto que 

se vislumbra a inconstitucionalidade formal da matéria, por invasão da 

competência legislativa privativa da União para legislar sobre trânsito e 

transporte e, consequentemente, pela infringência ao artigo 22, incisos XI, 

da Constituição Federal. 

De fato, verifica-se a intenção parlamentar de dispor sobre a 

guarda dos veículos apreendidos pela autoridade de trânsito, no âmbito do 

Estado do Espírito Santo, determinando que o veículo, desde que ofereça 

condições de segurança para circulação, poderá ser liberado e entregue ao 

condutor regularmente habilitado, quando não houver ordem judicial ou 

restrição criminal e não for possível sanar a falha no local da infração, 

conforme transcrição do artigo 1º da proposição abaixo: 
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Art. 1º Fica acrescentado à Constituição do Estado do Espírito Santo os 

artigos 231-A, 231-B e os §§§ 1º, 2º e 3° com a seguinte redação:   

“Art.231-A. Ressalvadas as competências legais reservadas ao Código 

de Trânsito Brasileiro, o procedimento administrativo para guarda dos 

veículos apreendidos pela autoridade de trânsito no âmbito do Estado 

do Espírito Santo, desde que inexista ordem judicial ou restrição 

criminal, se fará conforme legislação específica.  

Art.231-B. Não sendo possível sanar a falha no local da infração, o 

veículo, desde que ofereça condições de segurança para circulação, 

poderá ser liberado e entregue ao condutor regularmente habilitado na 

forma da lei.  

§1º Na hipótese legal de apreensão, o veículo será entregue ao 

condutor, ou ao proprietário, devidamente habilitado, mediante 

lavratura de termo de compromisso, por meio do qual assumirá a 

condição de depositário fiel responsabilizando-se pela guarda e 

conservação do bem.  

§2º A autoridade de trânsito recolherá a documentação do veículo, 

encaminhando-a ao órgão administrativo, e emitirá guia própria de 

autorização de circulação do veículo apreendido, exclusivamente entre 

o local da apreensão e a residência do condutor ou proprietário.  

§3º A condição de depositário fiel do veículo em questão não isentará o 

condutor e/ou proprietário das punições pecuniárias previstas no 

Código de Trânsito Brasileiro (CTB).” 

Ocorre, contudo, que a legislação federal já regulamentou o 

tema, dispondo tanto sobre a retenção quanto sobre a remoção do veículo, 

que são duas medidas administrativas previstas nos artigos 269, incisos I e 

II, 270 e 271, da Lei Federal nº 9.503/1997, que institui o Código de 

Trânsito Brasileiro, in verbis: 

CAPÍTULO XVII 

DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

Art. 269. A autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera das 

competências estabelecidas neste Código e dentro de sua 

circunscrição, deverá adotar as seguintes medidas administrativas: 

I - retenção do veículo; 

II - remoção do veículo; 

Identificador: 35003700310033003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.



3 

  

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

PROCURADORIA  
 

(...) 

Art. 270. O veículo poderá ser retido nos casos expressos neste 

Código. 

§ 1º Quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o 

veículo será liberado tão logo seja regularizada a situação. 

§ 2º Não sendo possível sanar a falha no local da infração, o veículo, 

desde que ofereça condições de segurança para circulação, poderá ser 

liberado e entregue a condutor regularmente habilitado, mediante 

recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual, contra 

apresentação de recibo, assinalando-se prazo razoável ao condutor 

para regularizar a situação, para o que se considerará, desde logo, 

notificado.         

§ 3º O Certificado de Licenciamento Anual será devolvido ao condutor 

no órgão ou entidade aplicadores das medidas administrativas, tão 

logo o veículo seja apresentado à autoridade devidamente 

regularizado. 

§ 4º Não se apresentando condutor habilitado no local da infração, o 

veículo será removido a depósito, aplicando-se neste caso o disposto 

no art. 271.           

§ 5º A critério do agente, não se dará a retenção imediata, quando se 

tratar de veículo de transporte coletivo transportando passageiros ou 

veículo transportando produto perigoso ou perecível, desde que 

ofereça condições de segurança para circulação em via pública. 

§ 6º Não efetuada a regularização no prazo a que se refere o § 2º, 

será feito registro de restrição administrativa no Renavam por órgão 

ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, 

que será retirada após comprovada a regularização.         

§ 7º O descumprimento das obrigações estabelecidas no § 2º resultará 

em recolhimento do veículo ao depósito, aplicando-se, nesse caso, o 

disposto no art. 271.         

 

Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, 

para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com 

circunscrição sobre a via. 

§ 1º A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio 

pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além 

de outros encargos previstos na legislação específica.         
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§ 2º A liberação do veículo removido é condicionada ao reparo de 

qualquer componente ou equipamento obrigatório que não esteja em 

perfeito estado de funcionamento.         

§ 3º Se o reparo referido no § 2º demandar providência que não possa 

ser tomada no depósito, a autoridade responsável pela remoção 

liberará o veículo para reparo, na forma transportada, mediante 

autorização, assinalando prazo para reapresentação.           

§ 4º Os serviços de remoção, depósito e guarda de veículo poderão ser 

realizados por órgão público, diretamente, ou por particular contratado 

por licitação pública, sendo o proprietário do veículo o responsável pelo 

pagamento dos custos desses serviços.           

§ 5º O proprietário ou o condutor deverá ser notificado, no ato de 

remoção do veículo, sobre as providências necessárias à sua 

restituição e sobre o disposto no art. 328, conforme regulamentação 

do CONTRAN.         

§ 6º Caso o proprietário ou o condutor não esteja presente no 

momento da remoção do veículo, a autoridade de trânsito, no prazo de 

10 (dez) dias contado da data da remoção, deverá expedir ao 

proprietário a notificação prevista no § 5º, por remessa postal ou por 

outro meio tecnológico hábil que assegure a sua ciência, e, caso reste 

frustrada, a notificação poderá ser feita por edital.           

§ 7º A notificação devolvida por desatualização do endereço do 

proprietário do veículo ou por recusa desse de recebê-la será 

considerada recebida para todos os efeitos.        

§ 8º Em caso de veículo licenciado no exterior, a notificação será feita 

por edital. 

§ 9º Não caberá remoção nos casos em que a irregularidade puder ser 

sanada no local da infração.         

§ 10. O pagamento das despesas de remoção e estada será 

correspondente ao período integral, contado em dias, em que 

efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 

6 (seis) meses.           

§ 11. Os custos dos serviços de remoção e estada prestados por 

particulares poderão ser pagos pelo proprietário diretamente ao 

contratado.           

§ 12. O disposto no § 11 não afasta a possibilidade de o respectivo 

ente da Federação estabelecer a cobrança por meio de taxa instituída 

em lei.           
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§ 13. No caso de o proprietário do veículo objeto do recolhimento 

comprovar, administrativa ou judicialmente, que o recolhimento foi 

indevido ou que houve abuso no período de retenção em depósito, é 

da responsabilidade do ente público a devolução das quantias pagas 

por força deste artigo, segundo os mesmos critérios da devolução de 

multas indevidas.           

Portanto, em sede de competência legislativa privativa, é forçoso 

concluir que o Estado-membro não detém competência para legislar sobre 

retenção ou remoção de veículos ou mesmo, conforme denominado na 

propositura, sobre apreensão, posto que, ainda que a matéria legislada 

estivesse em consonância com a legislação federal, restaria caracterizada a 

invasão desta competência legislativa privativa da União e, por 

consequência, a infringência do dispositivo constitucional retro citado. 

Não é o que ocorre, v.g., em sede de competência legislativa 

concorrente, eis que ao Estado-membro é deferido o exercício da 

competência legislativa plena, ante a inexistência de legislação federal sobre 

normas gerais, ou mesmo, o exercício da competência suplementar, se 

existente, nos termos dos §§ 2º e 3º, do artigo 24, da Constituição Federal, 

o que, no entanto, não é o caso, pois se trata de competência legislativa 

privativa da União (trânsito e transporte).  

Porém, ao se comparar a matéria legislada no projeto com a 

legislação federal de regência, verifica-se a antinomia entre ambas, posto 

que, por meio da propositura estadual, intenta-se regulamentar a guarda 

dos veículos nos casos de apreensão, que consubstancia-se em penalidade 

já não mais prevista no Código de Trânsito Brasileiro - CTB, em face de sua 

revogação pela Lei Federal nº 13.281/2016, em especial, do inciso IV do 

artigo 256 e do artigo 262 do referido CTB. 

De fato, enquanto a retenção e remoção do veículo são medidas 

administrativas, a apreensão é uma penalidade, que o Código de Trânsito 

Brasileiro não mais prevê. Assim, a apreensão do veículo como penalidade 

não existe mais. 
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Essa foi uma das várias mudanças que trouxe a Lei Federal nº 

13.281/2016 – que, por ter mudado muitos artigos do Código de Trânsito 

Brasileiro, é chamada até de nova lei do trânsito. 

No entanto, ainda existe certa confusão, porque a referia lei 

revogou o inciso IV do artigo 256 do Código de Trânsito Brasileiro, que 

citava a apreensão como uma das possíveis penalidades, mas manteve-a 

nos dispositivos infracionais, o que, para efeitos práticos, nada muda, pois 

esses artigos preveem também a remoção do veículo como medida 

administrativa. 

Contudo, a remoção se difere da apreensão, pois segundo o 

artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro, também revogado pela nova lei, 

o motorista penalizado teria o veículo apreendido por até 30 dias. Assim, 

mesmo que a irregularidade já tivesse sido sanada, o proprietário seguiria 

sem o veículo por alguns dias a mais. Portanto, são institutos diversos. 

Mas, ainda que emendada a propositura estadual, no sentido de 

substituir a expressão “apreensão” por “retenção” e “remoção”, restaria a 

antinomia, eis que a referida proposição estabelece situações sobre as quais 

a legislação federal é silente, instituindo, v.g., “guia própria de autorização 

de circulação do veículo apreendido, exclusivamente entre o local da 

apreensão e a residência do condutor ou proprietário” e “lavratura de termo 

de compromisso, por meio do qual assumirá a condição de depositário fiel 

responsabilizando-se pela guarda e conservação do bem”, além de igualar 

estes procedimentos administrativos (retenção e remoção), que são 

aplicados em hipóteses díspares, segundo o Código de Transito Brasileiro. 

Inobstante, cumpre frisar que havendo ou não antinomia entre a 

propositura estadual e a legislação federal, de toda sorte, restará 

caracterizada a invasão da competência legislativa privativa da União, nos 

termos do artigo 22, inciso XI, da Constituição Federal, considerado ainda a 

inexistência de delegação legislativa aos Estados, por meio de lei 

complementar federal, para legislar sobre questões específicas da matéria 

prevista no referido dispositivo constitucional (trânsito e transporte). 
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Neste sentido, conforme jurisprudência uníssona do Supremo 

Tribunal Federal, todas as matérias relativas a trânsito e transporte, 

especialmente aquelas já abordadas no Código de Trânsito Brasileiro, são de 

competência legislativa privativa da União, ex vi do disposto no artigo 22, 

inciso XI, da Constituição Federal, o que impede a ação legiferante dos 

Estados-membros, conforme exemplos abaixo: 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, INC. V, E 2º, § 1º, § 6º 

E § 7º, DA LEI CATARINENSE N. 13.721/2006. DELEGAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE 

TRÂNSITO: FABRICAÇÃO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE O TEMA. ARTS. 22, 115 E 221 DA LEI N. 

9.503/1997 E RESOLUÇÃO N. 510/2014 DO CONTRAN: PARÂMETROS NACIONAIS A 

SEREM OBSERVADOS PELOS ÓRGÃOS E PELAS ENTIDADES EXECUTIVAS DE TRÂNSITO. 

INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO 

DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DO § 1º, ART. 

2º, DA LEI EM QUESTÃO, NO QUE RESPEITA AOS DEMAIS SERVIÇOS PREVISTOS, 

EXCEÇÃO FEITA À FABRICAÇÃO DE PLACAS VEICULARES. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 1º, INC. V, E 2º, 
§ 6º E § 7º DA LEI CATARINENSE N. 13.721/2006. 1 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 3.469/2007 DE MATO 

GROSSO DO SUL. REGRAS PARA A FISCALIZAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE NOTIFICAÇÕES POR 

AGENTES PÚBLICOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE 

TRÂNSITO. EXIGÊNCIA DE REQUISITOS INEXISTENTES NA LEGISLAÇÃO NACIONAL. 

AUSÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A 
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 3.469/2007 DE MATO GROSSO DO SUL. 2 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, INC. II, E 3º DA LEI N. 

13.721/2006 DE SANTA CATARINA, ALTERADOS PELAS LEIS CATARINENSES NS. 

14.246/2007 E 15.365/2010. DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA ÁREA DE 

TRÂNSITO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE O TEMA. 

INOBSERVÂNCIA PELA LEGISLAÇÃO IMPUGNADA DOS ARTS. 155 E 156 DA LEI N. 

9.503/1997, LEI N. 12.302/2010 E RESOLUÇÃO N. 358/2010 DO CONTRAN QUE 

ESTABELECEM OS PARÂMETROS NACIONAIS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES EXECUTIVAS 

DE TRÂNSITO RESPONSÁVEIS PELA FORMAÇÃO DE CONDUTORES. AUSÊNCIA DA LEI 

COMPLEMENTAR PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE 

DOS ARTS. 1º, INC. II, § 1º E § 3º, E 3º DA LEI CATARINENSE N. 13.721/2006 (COM AS 

ALTERAÇÕES DAS LEIS CATARINENSES NS. 14.246/2007 E 15.365/2010), E, POR 

ARRASTAMENTO, DO § 1º E DO § 3º DO INC. II DO ART. 1º DA MESMA LEI E SUAS 

ALTERAÇÕES E DOS DIPLOMAS REGULAMENTADORES: DECRETO N. 2.426/2009 DO 
GOVERNADOR DE SANTA CATARINA E PORTARIA N. 132/DETRAN/ASJUR/2011. 3 

                                                 
1 ADI 5332 / SC - SANTA CATARINA - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Relator(a):  Min. 
CÁRMEN LÚCIA - Julgamento:  30/06/2017 - Órgão Julgador:  Tribunal Pleno 

2 ADI 4879 / MS - MATO GROSSO DO SUL - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -Relator(a):  
Min. CÁRMEN LÚCIA - Julgamento:  30/06/2017 - Órgão Julgador:  Tribunal Pleno 

3 ADI 4707 / SC - SANTA CATARINA - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Relator(a):  Min. 
CÁRMEN LÚCIA - Julgamento:  30/06/2017 - Órgão Julgador:  Tribunal Pleno 
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EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei distrital no 2.959, de 26 

de abril de 2002. 3. Apreensão e leilão de veículos automotores conduzidos por 

pessoas sob influência de álcool, em nível acima do estabelecido no Código 

Brasileiro de Trânsito. 4. Inconstitucionalidade formal. Usurpação da 

competência legislativa privativa da União em matéria de trânsito (artigo 22, 

XI, da Constituição). 5. Precedentes. 6. Procedência da ação. 4 

Por fim, cumpre argumentar também, que mesmo superada a 

tese da inconstitucionalidade por invasão da competência legislativa 

privativa da União, restaria, neste caso, caracterizada inconstitucionalidade 

formal subjetiva, por infringência as disposições do artigo 63, parágrafo 

único, incisos III e VI, da Constituição Estadual, uma vez inobservada a 

competência privativa do Governador para iniciativa das leis que disponham 

sobre organização administrativa e atribuições de Secretarias de Estado e 

órgãos do Poder Executivo, ainda que considerada que a matéria vem 

disposta em Emenda Constitucional, conforme jurisprudência emanada do 

Supremo Tribunal Federal, verbis: 

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 

ESTADUAL. ESCOLHA DO DELEGADO-CHEFE DA POLÍCIA CIVIL. VÍCIO DE INICIATIVA. 1. 

Não é materialmente inconstitucional a exigência de que o Chefe da Polícia Civil seja 

delegado de carreira da classe mais elevada, conforme nova orientação do STF. 

Precedente: ADI 3.062, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Todavia, a instituição de requisitos 

para a nomeação do Delegado-Chefe da Polícia Civil é matéria de iniciativa privativa do 

Poder Executivo (CRFB/1988, art. 61, § 1º, II, c e e), e, desta forma, não pode ser tratada 

por Emenda Constitucional de iniciativa parlamentar. Precedentes. 3. Pedido julgado 

procedente, para declarar a inconstitucionalidade formal da EC nº 86/2013, do Estado de 
Rondônia, por vício de iniciativa. 5 

Desta feita, pelos motivos aqui expostos, data máxima vênia, 

cumpre opinar pelo NÃO ACOLHIMENTO do parecer técnico, tendo em 

vista a inconstitucionalidade da proposição, conforme mencionado acima. 

Assembleia Legislativa, em 23 de março de 2018. 

 

JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 

Subcoordenador da Setorial Legislativa 

                                                 
4 ADI 2796 / DF - DISTRITO FEDERAL - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Relator(a):  
Min. GILMAR MENDES - Julgamento:  16/11/2005 - Órgão Julgador:  Tribunal Pleno 

5 ADI 5075 / DF - DISTRITO FEDERAL - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Relator(a):  

Min. ROBERTO BARROSO - Julgamento:  19/08/2015 - Órgão Julgador:  Tribunal Pleno 
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