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PROJETO DE LEI Nº           /2018 
 

 

Revoga a legislação em vigor referente à 

utilização de veículos em diversos aspectos 

e condições no âmbito do Estado. 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

 

D E C R E T A: 

 

 

 

Art. 1º Esta Lei revoga a legislação em vigor referente à utilização de veículos 

em diversos aspectos e condições no âmbito do Estado. 

Art. 2º Permanecem inalteradas as demais regras e condições estabelecidas por 

leis autônomas e diversas acerca do tema não constantes no presente bojo revogatório 

contido no art. 4º desta Lei. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º Ficam revogadas as Leis nos: 604/1951; 788/1954; 884/1955; 1.734/1962; 

2.243/1966; 2.343/1968; 3.513/1983 e 6.841/2001. 

 

Palácio Domingos Martins, em 17 de dezembro de 2018. 

 

 

 

Deputado MARCELO SANTOS 

Vice-Presidente da Assembleia Legislativa 

Coordenador do Projeto Revisa ALES 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

O objetivo deste Projeto de Lei é REVOGAR as leis enumeradas em razão das mesmas 

terem dispositivos incompatíveis com a atual condição estipulada na Lei, criando 

dicotomias entre as atuais normas e aquelas de tempos remotos que ainda vigem. 

As normas não possuem dispositivos auto-revogatório para sua inexistência diante do 

fim da condição nela estabelecida para a permanência da ocorrência, o que gera 

ineficácia total e geral, razão que faz emergir a necessidade de revogação expressa 

pelo legislador. 

As ementas da própria norma deixam claras as necessidades emergidas quanto a 

revogação, o que se enumera para fins de justificativas: 

Lei nº 604/1951: 

“Autoriza a Secretaria da Assembleia Legislativa a mandar preparar, para os 

automóveis particulares dos deputados, placas especiais.”. 

Lei nº 788/1954: 

“Isenta de taxa rodoviária os veículos de tração animal, sem molas e com roda 

metálica, destinados exclusivamente ao transporte de mercadorias e matérias, no 

perímetro urbano.”. 

Lei nº 884/1955: 

“Abole a cobrança da taxa de pedágio que incide sobre os veículos que transitam com 

passageiros e cargas pela ponte Presidente Vargas, em Linhares.”. 
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Lei nº 1.734/1962 

“Isenta do imposto do selo, a averbação da transferência de propriedade de um 

veículo à  motor,  de  aluguel  ou  frete,  ficando   sujeito a determinadas condições.”. 

No caso concreto, a norma perdeu sua eficácia no tempo e no espaço, já que 

determinados fatos deixaram de existir e, por via de consequência, suas ocorrências 

jamais voltarão a ocorrer, considerando que existem normas contemporâneas que se 

contrapõe aquelas que agora serão revogadas. 

Razão pela qual se faz necessária a REVOGAÇÃO das referidas normas, conforme art. 

141, inciso II, da Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, que trata do Regimento 

Interno desta Assembleia Legislativa. 

O presente projeto de lei de revogação, após a apreciação do Grupo de Trabalho de 

Consolidação das Leis – Revisa Ales e das Comissões de Constituição e Justiça, Serviço 

Público e Redação, será submetido ao Plenário da Casa. 

Portanto, ante todo o exposto acima, solicito o concurso dos Nobres Colegas à 

apreciação e à aprovação do presente Projeto de Lei. 
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