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PROJETO DE LEI Nº______, 19 de março de 2019. 

(DO DEPUTADO CAPITÃO ASSUMÇÃO) 

 
 

 
Dispõe sobre a proibição do licenciamento em 
outros Estados dos veículos de locação das 
empresas que atuam no Estado do Espírito 
Santo, e dá outras providências. 
 
 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO: 

 

DECRETA 

 

 
 

Art. 1º- As Empresas Locadoras de Veículos que atuam no Estado do Espírito 
Santo ficam proibidas de utilizar veículos licenciados em outras Unidades 
Federativas, para locação neste Estado. 
 
Art. 2º - As Empresas Locadoras de Veículos deverão enviar, anualmente, ao 
DETRAN – ES, a relação de todos os veículos disponíveis para locação, 
contendo marca, modelo, ano de fabricação, placas dos veículos e município de 
licenciamento. 
 
Art. 3º - A inclusão e a exclusão de veículos na frota das Empresas Locadoras, 
contendo todos os dados relacionados no caput do art. 2º, deverão ser 
comunicadas ao DETRAN - ES, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob 
pena de multa por veículo, não incluído ou excluído, aplicada em dobro no caso 
de reincidência. 
 
Art. 4º - Os veículos licenciados em outras Unidades Federativas que forem 
flagrados locados no Estado do Espírito Santo serão apreendidos e somente 
liberados após o pagamento de multa, a ser regulamentada pelo órgão 
fiscalizador e competente, que será aplicada em dobro no caso de reincidência. 
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Parágrafo único - As multas aplicadas no caso do veículo ser licenciado em 
outro Estado será de responsabilidade da Empresa proprietária do mesmo. 
 
Art. 5º - As Empresas Locadoras de Veículos terão o prazo de 180 dias a contar 
da publicação desta lei para licenciarem seus veículos no Estado do Espírito 
Santo, enviando relação ao DETRAN-ES. 
 
Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 

Sala das Sessões, em 19 de março de 2019. 

 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – Espírito Santo 
 
 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 
 
 
Infelizmente, temos observado que muitas empresas de Locação de Veículos 
que atuam em nosso Estado estão se valendo do expediente de licenciar os 
veículos em outras Unidades Federativas como forma de se verem livres do 
pagamento de multas de trânsito. Tal mecanismo vem sendo utilizado haja 
vista que um veículo autuado em outro Estado que não o de seu licenciamento, 
dificilmente tem sido notificado dentro do prazo previsto em Lei. 
 
Desta forma, estas Empresas lesam o erário duplamente, por atuarem neste 
Estado e não recolherem aqui o IPVA de seus veículos e ficando isentos do 
pagamento de multas, incentivando assim a transgressão das leis de trânsito, 
pela impunidade dos transgressores.  
 

Nesse sentido, o CTB de 1997, de forma impositiva atribui ao IPVA, função de 

“cunho social”, sendo a metade da receita para o Município, e a outra para o 

Estado, onde tais valores são utilizados para investimentos tais como saúde e 

educação. 
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O arcabouço jurídico brasileiro, em diversas de suas modalidades deixa claro 

que tal imposto é devido na localidade em que o veículo “mais trafega”, senão 

vejamos o que dispõe nos seguintes: 

 

Art. 242, da Lei nº 9.503 (Código de Trânsito 

Brasileiro): 

Capítulo XV - DAS INFRAÇÕES 

“Fazer falsa declaração de domicílio para fins de 

registro, licenciamento ou habilitação.” 
Art. 75, §1°, da Lei n° 10.406 (Código Civil 

Brasileiro): 

“Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em 
lugares diferentes, cada um deles será considerado 
domicílio para os atos nele praticados.” 

Art. 127, II, da Lei nº 5.172 (Código Tributário 

Nacional): 

“II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado 

ou às firmas individuais, o lugar da sua sede, ou, em 

relação aos atos ou fatos que derem origem à 

obrigação, o de cada estabelecimento;” 

 

Vale destacar que, já foi aprovada no Estado do Mato Grosso do Sul, a Lei n° 

4785 de 16/12/2015, que trata da mesma matéria apresentada neste Projeto.  

 

Por fim, muito além das questões legais, mostra-se desarrazoável as empresas 

desenvolverem suas atividades em determinado Estado/ Município, utilizando 

de suas ruas, estradas, hospitais, dificultando a fluidez do trânsito, poluindo o 

meio ambiente, deixando um enorme passivo/ônus para a localidade, e 

enviando o ativo, ou seja, o bônus, para local distante dos atos ou fatos que 

deram origem a obrigação. 
 
Por ser este projeto de interesse para a economia do Estado do Espírito Santo é 
que rogamos aos nossos nobres pares pela sua aprovação. 
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Sala das Sessões, em 19 de março de 2019. 

 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – Espírito Santo 

Identificador: 370033003500340036003A005000 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.


		2019-03-27T08:40:48-0300




