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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 

 

O Projeto de Lei nº 395/2017, de autoria do senhor Deputado Almir Vieira, 

objetiva proibir a prática de frisagem em pneus, por parte dos proprietários de 

revendas, oficina, autopeças, borracharias e similares e a comercialização de pneus 

frisados, no âmbito do Estado do Espírito Santo e dá outras providências. 

 

O indicado projeto de lei foi protocolizado no dia 18 de outubro de 2017. Por sua 

vez, a proposição foi lida na Sessão Ordinária do dia 23 do mesmo mês e ano, 

oportunidade esta em que recebeu despacho do senhor Presidente pela devolução 

ao seu autor, por infringir o disposto no inciso XI da Constituição Federal, e art. 

143, VIII do Regimento Interno. O Deputado autor apresentou, tempestivamente, 

recurso contra o despacho que lhe devolveu o projeto. 

 

Após, a proposição legislativa recebeu encaminhamento para esta Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, conforme dispõe o parágrafo 

único, do art. 143, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo (Resolução nº 2.700/2009). 

 

Este é o Relatório. 

 

PARECER DO RELATOR  
 

Conforme acima grifado, o Projeto de Lei nº 395/2017, de autoria do senhor 

Deputado Almir Vieira, visa proibir a prática de frisagem em pneus, por parte dos 

proprietários de revendas, oficina, autopeças, borracharias e similares e a 

comercialização de pneus frisados, no âmbito do Estado do Espírito Santo e dá 

outras providências. 

 

No texto da Justificativa da proposição em comento, o parlamentar autor explica a 

sua intenção legislativa: 

 
A ideia é proibir a prática de frisagem em pneus por parte dos proprietários de 

revendas, oficinas, autopeças, borracharias e similares no âmbito do Estado do 

Espírito Santo, bem como a comercialização destes produtos oriundos desta 

prática. A frisagem de pneus disfarça o seu real estado de conservação e 

utilização. O procedimento se torna perigoso, que quando utilizado, leva o pneu 

a uma diminuição na espessura da camada de borracha, expondo parte de sua 
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estrutura formada de arame, podendo causar sérios acidentes, uma vez que, ao 

chegar nessa parte de arames, o pneu perde toda sua sustentação e 

consequentemente a capacidade de rodar, comprometendo sem dúvida alguma, 

a segurança do veículo. Segundo dados divulgados, que a má conservação de 

pneus, é responsável por 20% dos acidentes nas rodovias de todo o Brasil, o 

que por si só, indicam a necessidade de uma maior atenção do poder público. 

Mister salientar, que muitas vezes o comprador de um veículo, por falta de 

conhecimento, ou pela falsa aparência do produto (vicio oculto), acaba por 

sendo enganado na transação do bem, podendo vir a sofrer sérios prejuízos, seja 

de acidentes, ou de ser flagrado por órgão fiscalizadores, usando pneus 

riscados, acarretando a este, multa gravíssima e o risco de ter até o sue veículo 

apreendido. Nada mais justo do que proporcionar mais uma forma de proteção 

aos consumidores, e também de salvar muitas vidas. 

 

No entanto, a matéria da proposição não tem viés consumerista – uma vez que não 

regula a relação de consumo entre fornecedor e consumidor final – mas, sim, 

regras de produção de pneus recauchutados. 

 

O procedimento para a produção, comercialização e fiscalização de pneus 

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

bem como por portarias do INMETRO 227/2006 e 444/2010.  

 

O projeto acrescenta dispositivo ao Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 

9.503/97). Conforme a proposição, 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, senão, 

vejamos: 

 
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...) 

 

XI – trânsito e transporte; 

 

Ressalta-se, ainda, que somente seria permitido ao Estado legislar sobre o tema, 

caso houvesse autorização expressa de Lei Complementar, segundo o que dispõe o 

art. 22, parágrafo único da Constituição Federal, o que sem embago, inexiste para 

tal situação.  

 

Ainda que se tratasse de relação de consumo, a mencionada proposição legislativa 

prevê para além da aplicação das sanções de notificação e multa, a cassação do 

alvará de funcionamento, bem como na inscrição no cadastro de contribuinte do 

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Identificador: 35003000340035003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.



 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Projeto de Lei nº 395/2017 Página 

Carimbo / Rubrica 

 

3 

 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação – ICMS.  

 

Desta feita, a norma em questão implicaria ao contribuinte, pessoa física ou 

jurídica. Em conjunto ou separadamente ao estabelecimento penalizado, o 

impedimento de exercer o mesmo ramo de atividade, mesmo que em 

estabelecimento distinto e a proibição de entrar com o pedido de inscrição de nova 

empresa no mesmo ramo de atividade.  

 

Conforme se observa, há clara violação ao Princípio Constitucional da Livre 

Iniciativa, conquanto, com base na proporcionalidade, é indispensável que exista 

compatibilidade entre as restrições previstas e os fins almejados pela norma. 

Assim sendo, é necessário que o legislador se utilize do meio menos gravoso e 

menos ofensivo ao direito do particular, o que não foi observado no presente 

projeto.   

 

Giza-se que proposta reveste-se de inconstitucionalidade formal subjetiva, por 

usurpação da competência privativa da União para legislar sobre o trânsito e 

transporte (art. 22, XI da CRFB/88), bem como de inconstitucionalidade 

material em decorrência da violação aos princípios constitucionais da Livre 

Iniciativa (art. 1º, IV da CRFB/88) e da Proporcionalidade, sendo, portanto, 

insanável, não havendo emenda que dê saneamento a tal gravame.  

 

 

Ex Positis, sugerimos aos Ilustres Pares desta Comissão a adoção do seguinte: 
 

 

 

PARECER nº         /2018 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO é pela MANUTENÇÃO DO DESPACHO do senhor Presidente da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, que devolveu o Projeto de 

Lei nº 395/2017 ao seu autor, o senhor Deputado Almir Vieira. 

 

 

Plenário Rui Barbosa, em        de                        de 2018. 
 

 

____________________________________ PRESIDENTE 
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____________________________________ RELATOR 
 

 

____________________________________ MEMBRO  
 

 

____________________________________ MEMBRO 
 

 

____________________________________ MEMBRO 

 

 

____________________________________ MEMBRO 

 

 

____________________________________ MEMBRO  
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