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PROJETO DE LEI Nº                  /2019 

Obriga as empresas, lojas, concessionárias ou 

estabelecimentos congêneres que comercializem veículos 

automotores seminovos ou usados a disponibilizarem ao 

comprador laudo cautelar veicular e dá outras providências.. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RESOLVE: 

Art. 1º - As empresas, lojas, concessionárias ou estabelecimentos congêneres que 

comercializem veículos automotores seminovos ou usados ficam obrigados a 

disponibilizar laudo cautelar veicular ao comprador. 

Parágrafo único. Para os fins do disposto nesta lei, laudo cautelar veicular consiste 

em parecer técnico que ateste as condições mecânicas do automóvel, bem como a 

regularidade de sua documentação.  

I – as condições mecânicas do automóvel deverão ser atestadas por profissional 

técnico competente; 

II – a regularidade da documentação deverá ser comprovada por meio de busca de 

informações sobre o veículo no DETRAN-ES.  

 

Art. 2º Referido Laudo Cautelar deverá apresentar como parâmetros mínimos: 

I – A verificação da numeração de chassi, câmbio, motor, carroceria (etiquetas 

decodificadoras do chassi), vidros, plaquetas de identificação do motor, placa do 

veículo e demais demarcações originais de fábrica, se estão presentes e são 

autênticas; 

II - Análise de pontos e aspectos referentes à estrutura do veículo como longarinas, 

painéis Dash (painel corta-fogo), laterais, traseira, dianteira, pontos de solda e até 

mesmo os micrômeros de tinta em diversos pontos do carro com o objetivo de  

identificar repinturas e retoques, dentre outros itens que compõem a estrutura do 

veículo; 

III - Relatório de pesquisa nas bases de dados dos veículos em que constem as 

informações da ficha de montagem, ocorrência de leilões, sinistros, restrições 

judiciais, restrições bancárias, queixas de roubos e furtos, dentre outros.  

 

Art. 3º - As empresas, lojas, concessionárias ou estabelecimentos congêneres que 

comercializem veículos automotores seminovos ou usados devem fixar placa ou 

cartaz em local de fácil visibilidade, com os seguintes dizeres: 

 

“Lei Estadual nº ___________/20___ 

Este estabelecimento comercial disponibiliza laudo cautelar veicular ao 

comprador”. 

Identificador: 380033003700310036003A005000 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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Art. 4º - O descumprimento do disposto nesta lei acarretará ao infrator as 

penalidades capituladas nos arts. 56 e 57 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro 

de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

 

Art. 5º - O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei.   

 

Art. 6º - Esta lei entra em vigor (90) noventa dias após a data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 30 de Outubro de 2019. 

 

 

MARCOS GARCIA 

Deputado Estadual – PV 
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JUSTIFICATIVA 

O Laudo Cautelar Veicular consiste em analisar basicamente três grupos de 

informações: 

- Pontos de identificação do veículo: Análise técnica verificando se a numeração de 

chassi, câmbio, motor, carroceria (etiquetas decodificadoras do chassi), vidros, 

plaquetas de identificação do motor, placa do veículo e demais demarcações 

originais de fábrica estão presentes e são autênticas. 

- Análise da estrutura: Análise de pontos e aspectos referentes à estrutura do veículo 

como longarinas, painéis Dash (painel corta-fogo), laterais, traseira, dianteira, 

pontos de solda e até mesmo os micrômeros de tinta em diversos pontos do carro 

procurando identificar repinturas e retoques, dentre outros itens que compõem a 

estrutura do veículo. 

- Relatório de pesquisa nas bases de dados dos veículos: Geralmente é realizada a 

pesquisa sobre as informações da ficha de montagem do veículo (obtém-se as 

informações registradas assim que os veículos deixam a fábrica para comparar se 

ainda são as mesmas) através do sistema BIN/ RENAVAM. Essa pesquisa retorna 

também informações sobre ocorrência de leilões, sinistros, restrições judiciais, 

restrições bancárias, queixas de roubos e furtos. 

Ocorre que as empresas, lojas, concessionárias ou estabelecimentos congêneres que 

comercializem os veículos automotores seminovos ou usados acabam por omitir a 

origem do veículo gerando insatisfação por parte do consumidor. 

A presente proposição objetiva assegurar o direito do consumidor às informações 

sobre o produto que está adquirindo, ainda mais em se tratando de bem que 

agregue tanto valor monetário, como é o caso de veículos automotores.  

Diante da exposição, conclamo os nobres pares ao acolhimento da propositura. 

 

Sala das Sessões, 30 de Outubro de 2019. 

 

 

MARCOS GARCIA 

Deputado Estadual – PV 

Identificador: 380033003700310036003A005000 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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