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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

Proposição: Projeto de Lei nº 214/2019.  

Autor (a): Deputado Capitão Assumção. 

Assunto: Dispõe sobre a proibição do licenciamento em outros Estados dos 

veículos de locação das empresas que atuam no Estado do Espírito Santo. 

RELATÓRIO 

Mediante a apresentação da presente proposição destaca-se a 

nobre intenção parlamentar de dispor sobre a proibição do licenciamento em 

outros Estados dos veículos de locação das empresas que atuam no Estado 

do Espírito Santo. 

A proposição foi protocolada na Assembleia Legislativa em 

28.03.2019 e lida no expediente da sessão ordinária do dia 01.04.2019, 

oportunidade em que recebeu despacho da Presidência determinando sua 

publicação e distribuição as comissões permanentes, após cumprimento do 

disposto no artigo 120 do Regimento Interno. 

Assim, após ter sido registrado, juntado o estudo de técnica 

legislativa e a manifestação da Procuradoria, publicado no Diário do Poder 

Legislativo e permanecer em pauta, em discussão especial, durante três 

sessões ordinárias consecutivas, o projeto foi encaminhado a esta Douta 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação para análise e 

parecer quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica 

legislativa empregada, conforme dispõe o artigo 41 do Regimento. 

É o relatório. 

PARECER DO RELATOR 

Pela descrição do projeto, cumpre evidenciar que a matéria nele 

tratada não se enquadra dentre aquelas que são de competência legislativa 

privativa da União ou próprias dos Municípios, respectivamente, enumeradas 

e indicadas pelos artigos 22 e 30, inciso I, da Constituição Federal.  
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De fato, o objetivo da proposta, conforme se infere de sua 

justificativa, é o de evitar que os veículos locados no Estado do Espirito 

Santo sejam licenciados em outras unidades da Federação, se livrando, por 

consequência, do pagamento das multas que lhes são aplicadas, e também 

deixar de incentivar, assim, a transgressão das leis de trânsito, pela 

impunidade dos transgressores, lesando, ainda, o erário duplamente, por 

atuarem neste Estado e não recolherem aqui o IPVA de seus veículos.  

 Na trilha desse raciocínio, verifica-se a inserção da matéria na 

competência legislativa concorrente entre a União, os Estados-membros e o 

Distrito Federal para legislar sobre direito econômico, conforme estabelecido 

nas disposições do artigo 24, incisos I, da Constituição Federal, in verbis: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: 

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; 

(...) 

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União 

limitar-se-á a estabelecer normas gerais. 

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não 

exclui a competência suplementar dos Estados. 

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão 

a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a 

eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. 

Diante dessas evidências resta patente a competência legislativa 

concorrente suplementar do Estado para dispor sobre a propositura em 

apreço, nos termos do artigo 24, inciso I, e § 2º, da Constituição Federal.  

No entanto, inobstante a essa competência legislativa concorrente 

suplementar do Estado, verifica-se, S.M.J., que a matéria tratada nos artigos 

1º e 4º da proposição1 concerne a trânsito e transporte, cuja competência 

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

Constituição Federal.  

                                           
1 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. 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.  Parágrafo único. As multas aplicadas no caso do veículo ser licenciado em outro 
Estado será de responsabilidade da Empresa proprietária do mesmo. 
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De fato, ao determinar a proibição de utilização de veículos 

licenciados em outras Unidades Federativas, para locação neste Estado, bem 

como a apreensão e o pagamento de multas quando flagrados, a proposta 

abrange matéria relativa a trânsito e transporte, que, inclusive já se 

encontra disciplinada em legislação federal. 

Com efeito, o artigo 131 do Código de Trânsito Brasileiro 2 - Lei 

Federal nº 9.503, de 23.09.1997 - determina a expedição do Certificado de 

Licenciamento Anual para o veículo licenciado, conforme modelo e 

especificações estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN.  

Por seu turno, a Resolução do CONTRAN nº 775 3, de 28.03.2019, 

dispõe, dentre outros, acerca do modelo do Certificado de Registro e 

Licenciamento de Veículo – CRLV, conferindo validade ao documento em 

todo território nacional. 

Por outro lado, o próprio Código de Trânsito Brasileiro 4, por meio 

do seu artigo 238, determina as penalidades, no caso da recusa de entregar 

o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV à autoridade de 

trânsito ou a seus agentes, não especificando qualquer penalidade relativa à  

apresentação desse documento expedido em outra unidade da Federação.  

Nesse sentido, conclui-se que a 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, sob pena de contrariar a legislação federal. 

Igualmente, a aplicação de penalidade aos veículos licenciados em 

outras Unidades Federativas, que forem flagrados locados no Estado do 

Espírito Santo, desafia a validade do Certificado de Registro e Licenciamento 

de Veículo – CRLV e impõe sanção não prevista no Código de Trânsito 

Brasileiro e, por consequência, contraria a legislação federal editada pela 

União, nos termos do artigo 22, inciso XI, da Constituição Federal5. 

                                           
2 Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de 
Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN. 
3 http://www.denatran.gov.br/images/Resolucoes/Resolucao7752019.pdf 
4 Art. 238. Recusar-se a entregar à autoridade de trânsito ou a seus agentes, mediante recibo, os documentos de 
habilitação, de registro, de licenciamento de veículo e outros exigidos por lei, para averiguação de sua 
autenticidade: Infração - gravíssima; Penalidade - multa e apreensão do veículo; Medida administrativa - remoção 
do veículo. 
5 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...) XI - trânsito e transporte; 
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Assim, nos termos do que recomenda a Instrução Normativa nº 

002/2015, da Douta Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e 

Redação, cumpre sugerir emenda supressiva aos referidos artigo 1º e 4º do 

projeto, na fase regimental apropriada, no sentido de promover o 

saneamento da proposição, evitando a ocorrência de inconstitucionalidade 

formal por invasão da competência privativa da União para legislar sobre 

trânsito e transporte. 

Constatada a competência legislativa estadual na matéria em 

apreço, nos termos aduzidos, conclui-se, por meio da exegese das 

disposições contidas nos artigos 48 a 52 e 69 da Constituição Federal, que a 

espécie normativa adequada para tratar do tema é a lei ordinária, posto que 

esse tipo de assunto se insere no campo residual desta espécie normativa, 

por não se enquadrar dentre aquelas que são de competência exclusiva do 

Poder Legislativo (resolução e decreto legislativo) ou destinada pela própria 

Constituição a ser tratada por lei complementar ou norma de status 

constitucional (emenda constitucional).  

Quanto à iniciativa da matéria em apreço, verifica-se sua 

subjunção aos preceitos constitucionais constantes do artigo 61, caput, da 

Constituição Federal, mutatis mutandis, de observância obrigatória nos 

Estados e Municípios, que atribuem a competência concorrente para 

iniciativa do processo legislativo sobre a matéria em questão, competência 

esta na qual estão incluídos os parlamentares, mormente por ela não se 

encontrar inserida dentre as matérias de iniciativa privativa de outros 

agentes políticos ou órgãos extraparlamentares. 

No tocante aos demais requisitos formais atinentes ao processo 

legislativo, cumpre ressaltar que o quórum para aprovação da matéria é a 

maioria simples ou relativa, conforme previsto no artigo 59 da Constituição 

Estadual, editado em simetria com o artigo 47 da Constituição Federal; que 

o regime inicial de tramitação, a princípio, é o ordinário, e que o processo de 

votação é o simbólico, conforme estabelecido, respectivamente, pelas 

disposições contidas nos artigos 148, inciso II, e 200, inciso l, do Regimento 

Interno6. 

                                           
6 Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: I - de urgência; II - ordinária; 
III - especial.  

Art. 200. São dois os processos de votação: I - simbólico; e II - nominal; 
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Atendidos os requisitos atinentes a constitucionalidade formal, 

conclui-se, a vista da análise intrínseca da matéria legislada, que o projeto 

em exame é compatível com as normas e princípios das Constituições 

Federal e Estadual, não contraria os princípios, direitos e garantias previstos 

na referida Carta Magna, inclusive os contidos no seu artigo 5º, assim como 

não viola os Princípios da Isonomia e do Respeito ao Direito Adquirido, ao 

Ato Jurídico Perfeito e à Coisa Julgada, se amoldando, inclusive, ao Princípio 

da Irretroatividade das Leis, eis que sua vigência ocorrerá a partir de sua  

publicação, não se pretendendo qualquer retroatividade que venha macular 

direitos pré-estabelecidos. 

No que se refere à juridicidade e à legalidade, cumpre relatar que a 

proposição se amolda e está em conformidade com o Direito, posto que 

colima para a concretização do disposto nos artigos 23, inciso XII, da 

Constituição Federal7, bem como para implementação das disposições da Lei 

Estadual nº 7.689, de 19.12.2003, que torna obrigatório, para empresas 

locadoras de veículos sediadas no Estado, o emplacamento de seus veículos 

automotores perante o DETRAN-ES, in verbis: 

LEI Nº 7.689, de 2003. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Torna obrigatório, para empresas locadoras de veículos sediadas no 

Estado, o emplacamento de seus veículos automotores perante o 

DETRAN - ES, e dá outras providências. 

Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

Art. 1º Fica condicionado 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. 

Art. 2º Para participar de processo de licitação pública estadual, 

perante o órgão competente, a empresa interessada deverá apresentar 

prévia certidão de emplacamento de seus veículos perante o órgão de 

trânsito competente - DETRAN/ES. 

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 90 

(noventa) dias. 

                                           
7 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: XII - estabelecer e 
implantar política de educação para a segurança do trânsito; 

Identificador: 330037003900380037003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Projeto nº  Página 

Carimbo / Rubrica 

 

6 

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Ordeno, portanto, a todas as autoridades que a cumpram e a façam 

cumprir como nela se contém. 

O Secretário de Estado da Justiça faça publicá-la, imprimir e correr. 

Palácio Anchieta, em Vitória, em 19 de dezembro de 2003. 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

Na esteira desse raciocínio, cumpre explicitar que a mencionada Lei 

Estadual nº 7.689, de 19.12.2003, apesar de colimar para o mesmo objetivo 

pretendido no projeto em apreço, se fundamenta na competência legislativa 

concorrente dos Estados-membros para legislar sobre direito econômico e 

juntas comerciais, nos termos do artigo 24, incisos I e III, da Constituição 

Federal8, não adentrando, por conseguinte, na competência privativa da 

União para legislar sobre transito e transporte, estabelecida pelas 

disposições do artigo 22, inciso XI, da mesma Carta. 

Nestes termos, entende-se, S.M.J., que as regras propostas no 

presente projeto, a exceção das contidas nos seus artigos 1º e 4º, 

consubstanciam-se em matéria inserida na competência concorrente 

suplementar dos Estados-membros e se compatibilizam com a legislação 

estadual vigente, sendo possível, juridicamente, a integração entre elas.  

Por fim, no que tange a técnica legislativa, evidencia-se que a 

matéria não está de acordo com a legislação regente, posto que, nos termos 

das disposições do artigo 7º, inciso V, da Lei Complementar Federal nº 

95/989, “o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei”, 

cabendo sugerir as emendas pertinentes, na fase regimental apropriada, 

para inclusão das regras propostas no projeto na mencionada legislação 

estadual vigente, considerada a constitucionalidade da matéria, nos termos 

aduzidos 

Desta forma, propõe-se aos Nobres Pares desta Douta Comissão 

a adoção do seguinte: 

                                           
8 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: I - direito tributário, 
financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; (...) III - juntas comerciais; 

9 Art. 7º O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, observados os 
seguintes princípios: (...) V - o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a 
subsequente se destine a complementar lei considerada básica, vinculando-se a esta por remissão expressa. 
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PARECER Nº        /2019 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO 

PÚBLICO E REDAÇÃO é pela constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 214/2019, 

de autoria do Deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre a proibição do 

licenciamento em outros Estados dos veículos de locação das empresas que 

atuam no Estado do Espírito Santo, e, consequentemente, pela rejeição do 

despacho denegatório. 

Sala das Comissões, em         de                     de 2019. 

____________________________________ PRESIDENTE 

____________________________________ RELATOR 

____________________________________ MEMBRO 

____________________________________ MEMBRO 

____________________________________ MEMBRO 

____________________________________ MEMBRO 

____________________________________ MEMBRO 
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