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Projeto de Lei n.º: 395/2017  

Autor (a): Almir Vieira 

Assunto: Proíbe a prática de frisagem em pneus por parte de proprietários de 

revendas, oficinas, autopeças, borracha e similares, e sua comercialização, no âmbito 

do estado do Espírito Santo e dá outras providencias. 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor-Geral, 

 

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

intenção de proibir a prática de frisagem em pneus por parte de proprietários de 

revendas, oficinas, autopeças, borracha e similares, e sua comercialização, no âmbito 

do estado do Espírito Santo e dá outras providencias. 

 

A Mesa Diretora proferiu despacho denegatório, no qual inadmitiu a 

tramitação por infringência ao art. 22, XI, da Constituição Federal. 

 

O procurador designado emitiu parecer técnico jurídico pela 

constitucionalidade formal do projeto de Lei nº 395/2017, e consequente rejeição do 

despacho denegatório, posto que fundamentou seu parecer na defesa e direito do 

consumidor . 

 

Data máxima vênia, em que pese, a fundamentação do douto procurador, 

entendo que a matéria não tem viés consumerista, até porque não regula relação de 

consumo entre fornecedor e consumidor final, mas sim, regras para produção de pneus 

recauchutados. 

 

O procedimento para produção, comercialização e fiscalização de pneus 

reformados encontra-se regulamentado pela Resolução do CONTRAN 558/80, bem 

como portarias do INMETRO 227/2006 e 444/2010. 
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Corrobora com o argumento acima exposto, o Projeto de Lei 7038/14, 

com trâmite na Câmara dos Deputados, que veda a frisagem de pneus por revendas, 

oficinas, autopeças, borracharias e estabelecimentos similares, bem como a 

comercialização de pneus frisados. 

 

O projeto acrescenta dispositivo ao Código de Trânsito Brasileiro (Lei 

9.503/97). Conforme a proposta, a fiscalização da medida e a eventual aplicação de 

sanções ao descumprimento da norma serão especificadas em regulamentação do 

Conselho Nacional de Trânsito (Contran). 

 

Logo, fica evidente a competência da União para dispor sobre a matéria 

sendo acertado o despacho denegatório da Mesa Diretora não devendo prosseguir a 

matéria. 

 

Assim, opino pelo NÃO ACOLHIMENTO do parecer técnico jurídico, em 

razão da sua inconstitucionalidade formal, sendo acertado o despacho denegatório da 

Mesa Diretora não devendo prosseguir a matéria nos termos do fundamento desta 

manifestação. 

 

Vitória 08 de novembro de 2017 

 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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