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Projeto de Lei nº 332/2019  

Autor: Deputado Coronel Alexandre Quintino 

Assunto: “Determina o uso obrigatório de capacetes para 

os usuários de patinetes elétricos.” 

 

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral, 

 

O Deputado proponente apresentou o referido Projeto de Lei com a nobre intenção de 

obrigar as empresas que disponibilizam patinetes elétricos a fornecerem capacetes aos 

condutores, que serão obrigados a utiliza-los durante o uso dos patinetes. Nesta linha, 

a proposição conceitua “patinete” como 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). Além disto, 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; por 

fim, prevê sanção para as empresas e os condutores infratores, que corresponderão a 

advertência e a multa de 50 VRTEs. 

A Procuradora designada emitiu consubstanciado parecer técnico jurídico pela 

inconstitucionalidade formal do Projeto de Lei nº 332/2019, com fundamento de que o 

objeto normativo do projeto de lei em análise é antinômico ao Princípio Constitucional 

da Federação, pois invade a competência legislativa privativa da União de legislar 

sobre o tema “trânsito e transporte”, nos termos do que preceitua o art. 22, inciso XI, 

da Constituição da República.  

Em tempo, registramos que a Procuradora fez uma análise profunda e excelente sobre 

o tema objeto da proposição legislativa em foco, carregando a sua fundamentação 

com adequada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e com legislação 

pertinente. 
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Ex positis, por me perfilhar ao entendimento da Procuradora designada, opino pelo 

ACOLHIMENTO, do parecer técnico jurídico pela mesma exarada (fls. 15 a 22 dos 

autos eletrônicos). 

Vitória (ES), 28 de maio de 2019. 

 
Procurador Gustavo Merçon 

Subcoordenador da Setorial Legislativa 
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