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PROCURADORIA LEGISLATIVA 

 

PARECER TÉCNICO JURÍDICO 

  

AUTOR: Deputado Estadual  Almir Vieira. 

EMENTA:    Proíbe a prática de frisagem em pneus, por parte dos proprietários 

de revendas, oficinas, autopeças, borracharias e similares, e a comercialização 

de pneus frisados, no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

R E L A T Ó R I O 

Trata-se de Projeto de Lei nº 395/2017, de autoria do Deputado Almir Vieira, 

que tem como finalidade  de proibir a prática de frisagem em pneus, por parte 

dos proprietários de revendas, oficinas, autopeças, borracharias e similares, e a 

comercialização de pneus frisados, no âmbito do Estado do Espírito Santo  . 

O Projeto ao ser analisado preliminarmente pelo Presidente da Mesa Diretora, 

encontrou obstáculos por imperativo do art. 143, VIII, do Regimento Interno, 

por infringência do art. 22, inciso XI da Carta Maior. O Autor inconformado 

recorreu tempestivamente a Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 

e Redação. Foi deferido o recurso em 23 de outubro de 2017. 

 

Vê-se que o Projeto em exame sofreu  alterações na Diretoria de Redação – 

Estudos de Técnica Legislativa, as quais passo a adotar no parecer.    

 

O autor  expõe as razões pelas quais submete o Projeto de Lei ao crivo dos 

demais pares. 

    

Tem-se como finalidade nestes autos da emissão de parecer técnico jurídico 

determinado pelo Procurador Geral, vindo ao Diretor da Procuradoria para 

Assuntos Legislativos, com fulcro no Art.132 da CF c/c Art. 122 § 5º da CE, e 

ainda, nos termos do art. 3º, XX, da Lei Complementar nº. 287/2004, alterada 

pela Lei Complementar   nº 586, 14 de janeiro de 2011 e do art. 2º, XX, do Ato 
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n. 2.517/2008 alterado pelo Ato nº 3.284, de 21 de maio de 2012. Designado 

para oferecer o parecer ao Projeto de Lei nº 395/2017, quanto ao aspecto da 

constitucionalidade, juridicidade, legalidade  e técnica   legislativa,  passo, 

então, ao exame da matéria para atender o disposto no art. 121, do Regimento 

Interno.   

É o relatório. 

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. 

QUANTO AOS ASPECTOS DA CONSTITUCIONALIADE FORMAL E MATERIA, 

JURIODICIDADE, LEGALIDADE E TÉCNICA LEGISLATIVA 

Algumas considerações sobre o parecer técnico: 

O parecer técnico no processo legislativo por exigência contida no art. 121 do 

Regimento Interno da Assembleia Legislativa é elaborado pelo Procurador 

designado, com observância dos seguintes requisitos: 

 I – no parecer técnico deverão ser analisados, além de outros, os seguintes 

aspectos da proposição: a) a constitucionalidade formal e material: b) a 

juridicidade e legalidade; c) a técnica legislativa;  

II – na análise do aspecto de constitucionalidade formal, deverão ser 

abordadas, no mínimo, as seguintes questões: a) a competência legislativa para 

dispor sobre a matéria; b) a espécie normativa que deve conter a matéria; c) a 

competência para iniciativa da matéria; d) os demais requisitos formais 

atinentes ao processo legislativo, em especial, o regime inicial de tramitação da 

matéria, o quórum para sua aprovação e o processo de votação a ser utilizado;  

III – na análise do aspecto de constitucionalidade material, deverá ser 

verificada a compatibilidade dos preceitos da proposição com as normas e 

princípios das Constituições Federal e Estadual, abordando,   além de outras, as 

seguintes questões: a) a observância dos Princípios,  Direitos e Garantias 

estabelecidos na Constituição Federal especialmente os previstos no seu artigo 

5º, destacando-se o Princípio da isonomia e o respeito ao Direito Adquirido, ao 

Ato Jurídico Perfeito e a Coisa Julgada (CE – art. 5º, XXXVI); b) a vigência da 

lei no tempo; 
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IV – além do aspecto constitucional (formal e material) acima referido, no que 

se refere à juridicidade, deve ser analisado se a proposição preenche os demais 

requisitos previstos no Regimento Interno ou legislação específica para a sua 

elaboração;  

V – no que se refere à técnica legislativa, deve ser verificado o atendimento aos 

preceitos da Lei Complementar Federal nº 95/98 e suas alterações, concluindo 

pela adoção ou não do estudo técnico realizado na Diretoria Legislativa de 

Redação – DLR; § 1º - A todo processo legislativo deverá ser juntado o 

respectivo parecer técnico, com opinamento conclusivo do Procurador-Geral, 

antes do encaminhamento às demais Comissões Permanentes. 

Da competência formal  e material a ser examinada no Projeto em 

exame: 

Tendo em conta a doutrina da supremacia da Constituição é o primeiro 

princípio a ser levado em consideração para construção de um mecanismo de 

controle das normas infraconstitucionais. 

Certo que a função precípua do controle de constitucionalidade é garantir a 

conformidade entre as normas emanadas do legislador ordinário e aquelas 

prescritas pela Constituição. Como paradigma de controle, a supremacia da 

Constituição se manifesta com prescrições imperativas de natureza formal e 

material. A prescrição formal está ligada ao fato de a Constituição ser a fonte 

primária da produção normativa, estabelecendo competências e procedimentos 

para a elaboração dos atos normativos inferiores. 

No que diz respeito às prescrições de natureza material subordinam toda a 

atividade normativa do Estado à conformidade com os princípios e regras da 

Constituição. Quando há a inobservância, por parte do órgão do legiferante, 

das prescrições formais e materiais,    deflagra-se o mecanismo de proteção da 

Constituição chamado no Brasil de controle de constitucionalidade.  
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Da Repartição de competência: 

É a técnica que a CF/88, utiliza para partilhar entre os entes federados as 

diferentes atividades do Estado Federal. O princípio fundamental que orienta o 

legislador constituinte na divisão de competências entre os entes federativos é 

o da predominância do interesse 

A Constituição Federal de 1988 conhece tanto a repartição horizontal quanto a 

vertical. No plano horizontal, o art. 22 enuncia o campo de competência 

privativa da União; o art. 30, o da competência privativa dos Municípios; o art. 

25, § Iº , a competência (privativa) residual dos Estados; e o art. 23, a 

competência comum da União dos Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Repartição Vertical 

É aquela técnica na qual dois ou mais entes vão atuar conjuntamente ou 

concorrentemente para uma mesma matéria. A repartição vertical surge na 

Constituição Alemã de 1919. No Brasil, aparece pela primeira vez na 

Constituição de 1934. Atualmente, ela existe na Constituição de 1988. Essa 

técnica advém do modelo de federalismo cooperativo ou de integração.  

A repartição vertical de competências acontece quando há possibilidade de 

diferentes Entes Políticos legislarem sobre uma mesma matéria, adotando-se 

a predominância da União, que irá legislar sobre normas gerais (art. 24 , § 

1º , CF/88) e aos Estados estabelece-se a possibilidade, em virtude do poder 

suplementar,       de legislar sobre assuntos referentes aos seus interesses 

locais (CF/88 , art. 24 , § 2º), onde suplementar tem alcance semântico de 

pormenorização. 

A repartição vertical, é bom que se diga, pode ser desenvolvida de duas formas 

ou espécies. São elas, a repartição vertical cumulativa e repartição vertical não 

cumulativa. 

Se a matéria pode estar integralmente afeta a todos os entes federativos, sem 

limites prévios para o exercício da competência por cada um deles, trata-se de 

competência concorrente cumulativa. 
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Entretanto, se dentro de um mesmo campo material, a competência é 

fracionada em níveis, cada qual correspondente a um plano na escala 

federativa, classifica-se tal competência. 

Repartição Horizontal 

É a técnica na qual há uma distribuição estanque (fechada) de competência 

entre os entes, ou seja, cada ente terá suas competências definidas de forma 

enumerada e específica, não as dividindo com nenhum outro ente. Esta técnica 

advém do federalismo dual ou clássico. 

Primeiramente é bom que se diga que essas competências descritas no referido 

art. 24 da CR/88 devem ser classificadas como competências concorrentes não 

cumulativas. Nesses termos, existem limites previamente definidos para o 

exercício das competências concorrentes acima citadas. Assim sendo, a União 

edita normas gerais e os Estados e o Distrito Federal deverão suplementar 

estas normas gerais para atender aos seus interesses regionais. 

Feitas as considerações acima necessárias para atender os dispositivos 

preestabelecidos, passamos, pois, ao Projeto de 395/2017, a luz da legislação 

pertinente e da jurisprudência. 

O Projeto de Lei 395/2017, no entendimento da Mesa Diretora, têm obstáculos 

intransponíveis a ser enfrentados à luz da constitucionalidade formal e material, 

dado a sua complexidade normativa no campo da iniciativa privada, quando 

trata de comercialização de produtos usados na área dos transportes, não 

implica necessariamente na competência do art. 22, XI da CF/88. Muito embora 

a competência para legislar sobre a inspeção Técnica de Veículos – ITV, 

prevista no artigo 104 da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 

que institui o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, é atribuída privativamente à 

União, em face do disposto no artigo 22, inciso XI, da Constituição Federal.  

Estamos a tratar da comercialização de pneus frisados. 

A meu sentir a matéria encontra amparo no Código de Defesa do Consumidor, 

que tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o    
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respeito à sua dignidade, a saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e 

harmonia das relações de consumo. O Projeto visa a não comercialização      de  

pneus frisados, o que realmente envolve em alguns aspectos, a serem 

observados naquilo que pertine ao consumidor quando adquirir um pneus 

frisado. Já que o Código estabelece constituir crime contra as relações de 

consumo “fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante 

sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, 

desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços”. 

Claro que a frisagem é uma forma de tentar  transformar um pneu usado em 

um pneus com características de novo, ao fazer um novo friso obviamente que 

diminui a espessura da borracha deixando a banda de rodagem mais 

superficial. Evidentemente que aumento em muito o risco de acidente nas 

estradas, muitas das vezes são causas principais dos acidentes por motivo de 

pneus desgastados que já foram frisados. Para não dizer uma forma de 

economizar evitando uma compra de um pneu novo. A medida que são 

proibidos de venda no mercado, evita-se uma série da danos aos 

consumidores. 

Ademais, O caput do art. 55 e seu § 1° do CDC dispõem, em obediência à 

CF/88, ser concorrente a competência da União, Estados e Distrito Federal 

editar normas sobre distribuição e consumo de produtos e serviços, 

reafirmando, também,  a possibilidade destes entes federados fiscalizarem e 

controlarem, dentre outros, o mercado de consumo baixando “normas que se 

fizerem necessárias” no interesse da preservação da segurança, da informação, 

do bem-estar do consumidor.  Portanto, dentro do exercício da 

competência legislativa concorrente para a matéria de consumo –

 competência da União para editar normas gerais e dos Estados-

membros para suplementá-las – art. 24, V da CF/88.   

 

A competência legislativa em matéria de consumo é concorrente, nos termos do 

art. 24, V da CF. Assim, uma vez editadas normas gerais pela União, os Estados 

poderão, dentro da competência legislativa suplementar que lhes é assegurada 

no § 2° do art. 24 da CF, publicar normas que, respeitados os limites 

estabelecidos pela União, atendam às peculiaridades estaduais, exatamente 

como prevê o Projeto em comento. 
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 Não restam dúvidas de que os conflitos aparentes no âmbito da competência 

concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre 

consumo devem ser solucionados com redobrada cautela, sob pena de o 

apanágio da proteção se reverter em danos irreparáveis ao consumidor.  

Penso  que o Projeto cabe bem dentro da  competência concorrente.  A luz da 

doutrina e da jurisprudência,  o STF, já se manifestou a respeito da matéria:  

 “A Constituição Federal, no art. 24, incisos V e VIII, atribui competência 

concorrente à União, aos Estados e ao Distrito Federal para legislar sobre 

produção e consumo e responsabilidade por dano ao consumidor. O § 1º 

desse artigo esclarece que, no âmbito da legislação concorrente, a 

competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. E o § 2º 

que a competência da União para as normas gerais não exclui a 

suplementar dos Estados” (…) “o diploma acoimado de inconstitucional 

não aparenta haver exorbitado dos limites da competência legislativa 

estadual (suplementar), nem ter invadido a esfera de competência 

concorrente da União, seja a que ficou expressa no Código do 

Consumidor, seja na legislação correlata, inclusive aquela concernente à 

proteção do consumidor”. (ADI 1980)  

Portanto, aqui fica bem exposto: - Ministro Dias Toffoli em seu voto na ADI 

281863:  

“Com efeito, ao tempo em que dispõe sobre a competência legislativa 

concorrente entre a União e os estados-membros, prevê o art. 24 da 

Carta de 1988, em seus parágrafos, duas situações em que compete ao 

estado-membro legislar: (a) quando a União não o faz e, assim, o ente 

federado, ao regulamentar uma das matérias do art. 24, não encontra 

limites na norma federal geral – que é o caso ora em análise; e (b) 

quando a União edita norma geral sobre o tema, a ser observada em 

todo território nacional, cabendo ao estado a respectiva suplementação, 

a fim de adequar as prescrições às suas particularidades. 
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Profetiza o  instro Graus: 

“Na realidade, a proteção estatal ao consumidor – quer seja esta 

qualificada como um direito fundamental positivado no próprio texto 

da Constituição da República, quer seja compreendida como diretriz 

confirmadora da formulação e execução de políticas públicas, bem 

assim do exercício das atividades econômicas em geral – assume, 

em última análise, na perspectiva do sistema jurídico consagrado em 

nossa Carta Política, a condição de meio instrumental destinado, 

enquanto expressão de um “princípio constitucional impositivo” 

(EROS ROBERTO GRAU, “A Ordem Econômica na Constituição de 

1988”, p. 271, item n.115, 6ª Ed.” 

Assim entender que tais dispositivos constitucionais determinam que os limites 

de competência legislativa dos Estados são delimitados com base na existência 

ou não de norma geral federal.   

Ressalvando sempre que o direito do consumidor é um direito, mais do que de 

terceira geração, de quarta geração; atualmente, um direito ainda pouco 

compreendido e, ainda, que precisa ser elaborado, seja do ponto de vista 

conceitual e doutrinário, seja do ponto de vista jurisprudencial.  

 In casu, opinamos pela aplicabilidade do direito do consumidor mesmo com 

toda controvérsia não devemos sacrificar projetos que levam a discursão ao 

Supremo tribunal Federal. 

No demais, entendo, que o Projeto de Lei nº 395/2017,  não ofende 

dispositivos das Constituições Federal e Estadual, em  especial os relacionados 

aos direitos e garantias fundamentais. 

Em relação aos direitos fundamentais: - Os direitos fundamentais são também 

conhecidos como direitos humanos, direitos subjetivos públicos, direitos do 

homem, direitos individuais, liberdades fundamentais ou liberdades públicas. A 

própria Constituição da República de 1988 apresenta diversidade na 

abordagem dos direitos fundamentais, utilizando expressões como direitos  
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humanos (artigo 4º, inciso II), direitos e garantias fundamentais (Título II e 

artigo 5º, parágrafo 1º), direitos e liberdades constitucionais (artigo 5º, inciso 

LXXI) e direitos e garantias individuais (artigo 60, parágrafo 4º, inciso IV). 

Portanto, a parte de Direitos e Garantias Fundamentais, percebemos que 

todas as normas  explicitas estão na própria constituição na forma escrita, 

mas a não existência dela e por meio de norma escrita não retira o mérito de 

existência de outra garantis fundamentais, algo em que fico escrito de forma 

explicita no parágrafo 2º do art. 5º como já citado anteriormente. 

 

Da entrada em vigor do Projeto de Lei nº 395/2017, a Lei de Introdução ao 

Código Civil, regulamenta a matéria, no que atende perfeitamente o Projeto de 

Lei  em seu artigo 4º , onde determina que a entrada em vigor  na data de sua 

publicação no Diário Oficial do Estado. O período de tempo existente entre a 

publicação oficial da norma jurídica e sua entrada em vigor é denominado de 

vacatio legis. É bom esclarecer, se durante a vacatio legis ocorrer nova 

publicação oficial da norma jurídica visando unicamente a corrigir erros 

materiais e falhas de ortografia, os prazos de 45 dias e de 3 meses começam a 

contar-se novamente, conforme §3º do art. 1º da LICC. 

 

Não podemos esquecer que uma lei de “pequena repercussão”  pode iniciar sua 

vigência na data de sua publicação, desde que o indique em seu texto. Porém, 

se houver a necessidade de um prazo, após a publicação da lei, para que as 

pessoas tomem conhecimento de seu teor (e, claro, preparem-se para seus 

efeitos), poderá haver um “período de vacância”, indicado expressamente no 

texto. 

 

No tocante à juridicidade e à legalidade, também, não existe óbice que possa 

impedir a tramitação regular da matéria objeto em exame. Não existe 

contrariedade de norma jurídica que possa inviabilizar a regularidade do projeto 

de lei em tramitação. 
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Gustavo Binenbojm explica que, “a partir da juridicidade, a atividade 

administrativa passa a realizar-se conforme o princípio da legalidade, mas não 

de maneira altaneira como outrora, podendo também ser baseada 

diretamente na Constituição ou para além da lei e também contra a lei, desde 

que fundamentada numa ponderação da legalidade com otimizada aplicação 

dos princípios constitucionais,” (BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito 

administrativo: direitos fundamentais, democracia e constitucionalização. 2. 

Ed. Revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2008).  

  

Quanto  ao regime inicial de tramitação regimental é ordinário. A tramitação é 

ordinária para qualquer projeto que não se encaixe em alguma das condições 

dos outros regimes. Nesse caso, o processo legislativo, com todas as suas 

etapas e formalidades, é aplicado detalhadamente nas comissões específicas.  

 

Quanto ao quorum para aprovação da matéria em Plenário e o respectivo 

processo de votação será na forma regimental, alcançado o quórum para  a 

votação de Projetos de Lei, conforme dispõe o art. 200, I e art. 201 do 

Regimento Interno. 

Analisado há de se concluir no sentido de que o Projeto de Lei nº 395/2017 é 

materialmente constitucional, pois trata de matéria-objeto passível de 

tratamento pelo  Poder Legislativo. 

Formalmente   conclui-se pela constitucionalidade,  pois não invade a reserva 

legal dos procedimentos,  os quais especial os relacionados aos direitos e 

garantias fundamentais, a exemplo da coisa julgada,  direito  adquirido e do ato 

jurídico perfeito. Respeitado está, ainda,  o princípio da isonomia. determinam 

para a implementação, execução e fiscalização da lei proposta. 

 

Em relação à técnica legislativa, com o advento da Lei Complementar nº 95, de 

26 de fevereiro de 1998, com as alterações promovidas pela Lei Complementar 

nº 107, de 2001, para o parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal, foi 

submetido ao setor competente para opinar e corrigir eventuais vícios de técnica  
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legislativa, o Projeto de Lei 395/2017, com as correções do setor competente 

atende perfeitamente.    

Em relação ao aspecto da constitucionalidade formal objetiva, cumpre-nos 

evidenciar que a aprovação da matéria, a princípio, é de competência da 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação.  

 

Já o quorum para aprovação da matéria na Comissão e o respectivo processo 

de votação é por meio de maioria simples, na forma do art. 67, XI, c/c 276, do 

RI. 

 

No demais, o Projeto de Lei nº 395/2017, de autoria do Deputado Estadual 

Almir Vieira, encontra-se em perfeita consonância com os ditames da legislação 

pertinente, ou seja,  não existe usurpação de competência    do  Poder 

Executivo.  Não existe óbice quanto ao artigo 63, parágrafo único da 

Constituição Estadual. Com isso, muito menos, na esfera da competência 

federal, no que dispõe o art. 61, § 1º da Constituição Federal. Regimentalmente 

pode  seguir tramitação regular por atender os requisitos exigidos. 

 Opinamos pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica 

legislativa,  o que aconselhamos  a sua tramitação regular, por não conter vício 

de que possa inviabilizar sua tramitação regimental. 

Por tais razões a meu sentir, é de alta relevância o Projeto de Lei 395/2017, de 

autoria do Deputado Almir. O que opinamos pela rejeição do despacho 

denegatório do Presidente da Mesa Diretora. 

É o parecer. 

Procuradoria,  1º de novembro de 2017. 

    Fernando José da Silva 

     Procurador 
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