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Projeto de Lei nº: 214/2019  

Autor (a): Deputado Capitão Assumção 

Assunto: Proibi licenciamento em outros Estados dos veículos de locação das empresas que 

atuam no Estado do Espírito Santo, e dá outras providências. 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

 

O deputado proponente apresentou o referido Projeto de Lei com a nobre 

intenção de proibir do licenciamento em outros Estados dos veículos de locação das empresas 

que atuam no Estado do Espírito Santo, e dá outras providências. 

 

O Presidente proferiu despacho denegatório, no qual inadmitiu a tramitação por 

infringência ao art. 63, paragrafo único, incisos III e VI da Constituição Estadual. 

 

O procurador designado emitiu parecer técnico jurídico pela rejeição do 

despacho denegatório com apresentação de emendas. 

 

A pretensa proposição legislativa tem como escopo proibir as empresas 

locadoras de Veículos que atuam no Estado do Espírito Santo de utilizar veículos licenciados 

em outras Unidades Federativas para locação neste Estado. 

 

Prevê ainda no artigo 4º que 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. 

 

O escopo do presente projeto legislativo tem relação com trânsito e transporte, 

cuja competência legislativa é privativa da União, nos termos do artigo 22, inciso XI, da 

Constituição Federal. 

 

O Código de Trânsito Brasileiro autoriza a utilização de veículos licenciados em 

outras Unidades Federativas, mesmo que locado, não cabendo a qualquer delas proibir a 

utilização desses veículos em seus territórios.  
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Contudo, depois dessa análise o procurador designado entendeu ser possível 

uma alteração da lei 7.689/2003 para inclusão de dois parágrafos no art. 1 da referida lei. 

 

Ocorre que com a sugestão de emenda o procurador mudou a intenção do 

legislador que é justamente proibir as empresas locadoras de Veículos que atuam no Estado 

do Espírito Santo de utilizar veículos licenciados em outras Unidades Federativas para locação 

neste Estado. 

 

A lei 7689/2003 não traz essa proibição, a norma vigente condiciona o registro 

de ato constitutivo de empresa locadora de veículo automotor, bem como apontamento de 

qualquer alteração contratual da mesma, na repartição estadual competente, à prévia 

apresentação de registro de propriedade de seus veículos automotores com emplacamento, 

devidamente feito e regularizado no Estado do Espírito Santo. 

 

Desta forma entendo indevida a sugestão de emenda alterando a legislação 

vigente por desvirtuar da intenção do legislador e também pela falta de técnica legislativa na 

elaboração das emendas. Caso fossem viáveis as emendas o correto seria apresentar um 

projeto substitutivo e não uma emenda supressiva com a renumeração dos artigos 

subsequentes, conforme determina a lei complementar federal de técnica legislativa LC 95/98. 

 

Desta feita opino pelo NÃO ACOLHIMENTO do parecer técnico jurídico e pela 

MANUTENÇÃO DO DESPACHO DENEGATÓRIO e consequente inconstitucionalidade, 

nos termos dos seus fundamentos exarados. 

 

Vitória 10 de maio de 2019. 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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