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PROCURADORIA LEGISLATIVA 

 

PARECER TÉCNICO 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 332/2019 

AUTOR: Deputado Coronel Alexandre Quintino 

EMENTA: Determina o uso obrigatório de capacete para os usuários de 

patinetes elétricos. 

 

1. RELATÓRIO 

 

O Projeto de Lei nº 332/2019, de autoria do Exmo. Deputado Estadual 

Coronel Alexandre Quintino, que tem por objetivo determinar o uso obrigatório de 

capacete para os usuários de patinetes elétricos, nos seguintes termos: 

Art. 1º As empresas que disponibilizam patinetes elétricos ficam obrigadas 
a fornecer capacetes aos condutores, que serão obrigados a utilizá-los 
durante o uso dos patinetes. 

Parágrafo único. Para efeitos desta Lei, entende-se por patinete elétrico 
todo equipamento de duas ou três rodas, provido de motor de propulsão 
elétrica e cuja velocidade máxima declarada pelo fabricante não ultrapasse 
30 Km/h (trinta quilômetros por hora). 

Art. 2º As empresas que disponibilizam patinetes elétricos ficam obrigadas 
a informar aos usuários sobre todas as regras pertinentes ao uso do 
equipamento elétrico, promovendo a segurança e o respeito às leis de 
trânsito e aos locais de circulação. 

Art. 3º As empresas e os condutores que descumprirem esta Lei estarão 
sujeitos às seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - multa de 50 (cinquenta) Valores de Referência do Tesouro Estadual – 
VRTEs. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Na justificativa, o autor argumenta (fls. 04/05): 

Diante dos longos congestionamentos e das dificuldades com o transporte 
público, patinetes elétricos surgem como uma boa opção para facilitar a 
locomoção das pessoas nas grandes cidades. Os equipamentos são 
compartilhados e o pagamento é feito por um aplicativo no celular. 

Nos últimos meses, houve um grande aumento de usuários e também de 
acidentes causados. Afinal de contas, quase ninguém utiliza equipamentos 
de proteção e as consequências variam desde uma simples lesão até 
fraturas graves. 

O capacete é o mínimo para se ter uma viagem segura e por isso deve ser 
obrigatório. A responsabilidade é das empresas que oferecem o serviço, 
mas também dos condutores que devem se proteger e respeitar as regras 
estabelecidas para circular com o equipamento elétrico. 

Considerando a relevância desta matéria, peço o apoio dos meus nobres 
colegas para a aprovação deste Projeto de Lei. 
 

 

O Projeto foi protocolado no dia 09/05/2019 e lido no expediente da 

Sessão Ordinária do dia 13/05/2019 (fl. 07). 

Não consta, nos autos, até o presente momento, notícia da publicação da 

matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL, medida que não pode ser dispensada, 

nos termos do art. 149 do Regimento Interno da ALES (Resolução nº. 2.700/2009).  

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, em exercício de juízo de 

delibação que lhe impõe o art. 120 do Regimento Interno – Resolução nº 

2.700/2009, proferiu o despacho da fl. 07, no qual admitiu a tramitação da 

proposição; entendendo, a priori, inexistir manifesta inconstitucionalidade ou um dos 

demais vícios previstos na norma regimental.  

A Diretoria de Redação juntou o Estudo de Técnica Legislativa da fl. 10, 

ofertando sugestões apenas no tocante à redação proposta, sem alteração 

substancial no projeto em apreço. 

Por fim, a propositura recebeu encaminhamento para esta Procuradoria 

Legislativa para análise e parecer, na forma do art. 3º, inciso XX, da Lei 

Complementar Estadual nº 287/2004, combinado com o art. 121 do Regimento 

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/2009). Distribuída a matéria, coube-nos 

examiná-la e oferecer parecer técnico. 
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É o relatório. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

2.1. DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL  

A inconstitucionalidade formal verifica-se quando há algum vício no 

processo de formação das normas jurídicas. Vale dizer, é o vício decorrente do 

desrespeito de alguma norma constitucional que estabeleça o modo de elaboração 

das normas jurídicas. 

Em outras palavras, esta primeira análise se limita a apontar a existência 

de eventuais vícios formais a macular o futuro ato normativo singularmente 

considerado, sem adentrar o seu conteúdo, em razão da inobservância dos 

pressupostos e procedimentos relativos à formação da lei. 

Assim, a inconstitucionalidade formal pode decorrer da inobservância da 

competência legislativa para a elaboração do ato (inconstitucionalidade formal 

orgânica: competência da União, Estados e Municípios) ou do procedimento de 

elaboração da norma. 

A Constituição Federal divide a competência entre as pessoas jurídicas 

com capacidade política: União (artigos 21 e 22); Municípios (artigos 29 e 30); e 

Estados (artigo 25 – competência residual ou remanescente). 

Em relação ao regime constitucional de repartição de competências, 

DIRLEY DA CUNHA JR. observa que: 

A repartição de competências traduz-se num processo de distribuição 
constitucional de poderes entre as entidades federadas e constitui o ponto 
nuclear da noção de Estado Federal. Com o propósito de realizar o 
princípio federativo em bases sólidas, a Constituição de 1988 entabulou 
uma partilha do poder político entre as entidades integrantes da Federação 
com vistas a uma racional e equilibrada organização política do Estado 

Identificador: 320039003400320036003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 

PROJETO DE LEI Nº 332/2019 PÁGINA 

CARIMBO / RUBRICA 

 

4 

 

brasileiro, com a eliminação dos velhos problemas de concentração de 
poderes na União que se verificou durante toda a República.

1
 

 

Conforme exposto anteriormente, trata-se de projeto de lei que tem por 

objetivo determinar o uso obrigatório de capacete para os usuários de patinetes 

elétricos. 

Ao estabelecer regime próprio para regulação do trânsito de patinetes no 

Estado, o projeto promove clara usurpação da competência legislativa privativa da 

União, nos termos previstos no art. 22, inciso XI, da Constituição da República, 

segundo o qual cabe ao ente central da federação legislar, privativamente, sobre 

trânsito e transporte.  

Não se trata o caso de competência concorrente entre União, Estados e 

Municípios, mas sim de competência privativa do ente Federal. Nesse caso, o 

constituinte realizou a repartição horizontal de competências, e encarregou 

especificamente a União de legislar sobre o assunto constante do projeto em 

análise. 

Sobre a repartição horizontal de competências ensina o já citado autor: 

A repartição horizontal de competência é típica do federalismo dual ou 
clássico, onde há uma atuação separada e independente entre as 
entidades federadas. Por meio dessa repartição se outorgam competências 
privativas que só as entidades que as titularizam podem exercer. 

Aqui, as entidades federadas atuam em áreas próprias e específicas, não 
podendo ocorrer a interferência de uma sobre a outra, sob pena de 
inconstitucionalidade. 

2
 

 

Nesse sentido, a jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal 

tem revelado uma tendência centralizadora ao interpretar o art. 22, inciso XI, da CF. 

Assim, com raríssimas flexibilizações, prevalece a interpretação no sentido de que 

eventuais legislações estaduais e, também, municipais seriam inconstitucionais por 

                                                 
1
 JÚNIOR, Dirley da Cunha. Curso de Direito Constitucional. 8 ed. Salvador: JusPodivm, 2014. Pag 

696. 

2
 Idem. Pag. 698 
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vício de competência federativa para a edição de normas a respeito da questão, a 

despeito de o art. 23, inciso XII, da CF, prever a competência comum (no caso, 

atribuição administrativa) que deve ser compartilhada entre União Federal, Estados, 

Municípios e Distrito Federal, para fins de “estabelecer e implantar política de 

educação para a segurança do trânsito”. Seguem alguns julgados, in verbis: 

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei do Estado do Pará. 3. Serviço 
de transporte individual de passageiros prestado por meio de ciclomotores, 
motonetas e motocicletas. 4. Competência privativa da União para legislar 
sobre trânsito e transporte(art. 22, XI, CF). 5. Precedentes (ADI 2.606/SC). 
6. Procedência da ação.

3
 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA. LICENCIAMENTO DE MOTOCICLETAS 
DESTINADAS AO TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS. 
COMPETÊNCIA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 1. É 
da competência exclusiva da União legislar sobre trânsito e transporte, 
sendo necessária expressa autorização em lei complementar para que a 
unidade federada possa exercer tal atribuição (CF, artigo 22, inciso XI, e 
parágrafo único). 2. Inconstitucional a norma ordinária estadual que 
autoriza a exploração de serviços de transporte remunerado de 
passageiros realizado por motocicletas, espécie de veículo de aluguel que 
não se acha contemplado no Código Nacional de Trânsito. 3. Matéria 
originária e de interesse nacional que deve ser regulada pela União após 
estudos relacionados com os requisitos de segurança, higiene, conforto e 
preservação da saúde pública. Ação direta de inconstitucionalidade 
procedente.

4
 

 

O Contran, no uso da atribuição prevista pelo inciso I do art. 12 da Lei nº 

9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), por meio das Resoluções nº 315, de 8 

de maio de 2009, e nº 465, de 27 de novembro de 2013, estabeleceu a equiparação 

dos veículos ciclo-elétricos aos ciclomotores e os equipamentos obrigatórios para 

condução nas vias públicas abertas à circulação, excepcionalizando da equiparação 

os equipamentos de mobilidade individual autopropelidos, categoria na qual se 

encaixa os patinetes elétricos. 

Nesse sentido, a Resolução Contran nº 465/2013, alterando a Resolução 

nº 315/2009, elencou algumas condições para o uso dos equipamentos de 

                                                 
3
 STF. ADI 3135, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2006, DJ 08-

09-2006 PP-00033 EMENT VOL-02246-01 PP-00168 LEXSTF v. 28, n. 334, 2006, p. 52-58). 

4
 STF. ADI 2606, Relator(a):  Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 21/11/2002, DJ 

07-02-2003 PP-00022 EMENT VOL-02097-03 PP-00509). 
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mobilidade individual autopropelidos, mas delegou aos órgãos e entidades 

executivos de trânsito dos municípios, no âmbito de suas circunscrições, 

regulamentar a sua circulação, observe: 

Art. 1º Para os efeitos de equiparação ao ciclomotor, entende-se como 
ciclo-elétrico todo o veículo de duas ou três rodas, provido de motor de 
propulsão elétrica com potência máxima de 4 kw (quatro quilowatts) 
dotados ou não de pedais acionados pelo condutor, cujo peso máximo 
incluindo o condutor, passageiro e carga, não exceda a 140 kg (cento e 
quarenta quilogramas) e cuja velocidade máxima declarada pelo fabricante 
não ultrapasse a 50 km/h (cinqüenta quilômetros por hora). 

(...) 

§ 2º - Fica excepcionalizado da equiparação prevista no caput deste 
artigo os equipamentos de mobilidade individual autopropelidos, 
sendo permitida sua circulação somente em áreas de circulação de 
pedestres, ciclovias e ciclo faixas, atendidas as seguintes condições: 

I - velocidade máxima de 6 km/h em áreas de circulação de pedestres; 

II - velocidade máxima de 20 km/h em ciclovias e ciclo faixas; 

III - uso de indicador de velocidade, campainha e sinalização noturna, 
dianteira, traseira e lateral, incorporados ao equipamento; 

IV - dimensões de largura e comprimento iguais ou inferiores às de 
uma cadeira de rodas, especificadas pela Norma Brasileira NBR 
9050/2004. 

§ 3º Caberá aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos 
municípios, no âmbito de suas circunscrições, regulamentar a 
circulação do equipamento de que trata o § 2º. (original sem destaque) 

 

Nesse sentido, o Município de Vitória já regulamentou o uso desses 

equipamentos por meio do Decreto nº 17.706, de 3 de abril de 2009, o qual dispõe 

sobre o compartilhamento de bicicletas e patinetes em vias e logradouros 

municipais, para uso público por pessoas maiores de 16 (dezesseis) anos, de 

acordo com diretrizes pré-definidas. 

Tal delegação para a regulamentação por parte dos Municípios, a nosso 

ver, fere a ordem constitucional, pois para que haja delegação da União para os 

Estados legislarem sobre matéria de sua competência privativa, faz necessária a 

edição de lei complementar, conforme estabelece a literalidade do art. 22, parágrafo 

único, da Constituição Federal, in verbis: 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

(...) 
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Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar 
sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.  

 

Contudo, como não houve a edição dessa lei complementar da União 

delegando aos Estados a competência para legislar sobre o assunto tratado neste 

projeto de lei, os Estados não estão autorizados a fazê-lo. 

Logo, o projeto de lei em apreço invadiu campo legislativo reservado à 

União, ao dispor sobre matéria relativa a trânsito e transporte, sem prévia 

autorização da União mediante lei complementar; afrontando, portanto, o art. 22, 

inciso XI, da Constituição Federal. 

Com efeito, apesar da louvável a iniciativa do ilustre Deputado Estadual, 

não há como deixar de anuir quanto à inconstitucionalidade formal de todo o projeto 

de lei em análise por vício de incompetência legislativa, ante a violação ao disposto 

no art. 22, incisos XI, da Constituição Federal. 

Por fim, deixa-se de analisar os demais aspectos do projeto de lei, uma 

vez que não há outro vício de inconstitucionalidade a ser apontado e não é possível 

sugerir emenda visando sanear o vício de inconstitucionalidade, nos termos do 

parágrafo único, do art. 16, do Ato n. 964/2018. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Em face do exposto, opinamos pela INCONSTITUCIONALIDADE 

FORMAL do Projeto de Lei n.º 332/2019, de autoria do Excelentíssimo Senhor 

Deputado Coronel Alexandre Quintino, não devendo seguir sua tramitação regular 

nesta Casa de Leis, nos termos da fundamentação supra.  

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Vitória, 27 de maio de 2019. 
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Liziane Maria Barros de Miranda 

Procuradora da Assembleia Legislativa ES 
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