
 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 922/2019 à técnica legislativa, às normas 

gramaticais, ao Manual de Normas de Redação Legislativa da Ales, publicado no DPL de 

27.11.2015, e ao disposto na Lei Complementar Federal nº 95/1998, alterada pela Lei 

Complementar Federal nº 107/2001, esta DR sugere as modificações abaixo, em destaque ao 

texto da matéria, que deverão ser acolhidas por ocasião da extração de autógrafos. 

 

 

“PROJETO DE LEI Nº 922/2019 

 

Obriga as empresas, lojas, concessionárias ou 

estabelecimentos congêneres que comercializem 

veículos automotores seminovos ou usados a 

disponibilizarem laudo cautelar veicular ao 

comprador e dá outras providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º As empresas, lojas, concessionárias ou estabelecimentos congêneres que comercializem 

veículos automotores seminovos ou usados ficam obrigados a disponibilizar laudo cautelar 

veicular ao comprador. 

 

Parágrafo único. Para os fins do disposto nesta Lei, laudo cautelar veicular consiste em parecer 

técnico que ateste as condições mecânicas do automóvel, bem como a regularidade de sua 

documentação, sendo que: 

 

I - as condições mecânicas do automóvel deverão ser atestadas por profissional técnico 

competente; 

 

II - a regularidade da documentação deverá ser comprovada por meio de busca de informações 

sobre o veículo no DETRAN-ES. 

 

Art. 2º O laudo cautelar veicular deverá apresentar como parâmetros mínimos: 

 

I - a verificação da numeração de chassi, câmbio, motor, carroceria (etiquetas decodificadoras do 

chassi), vidros, plaquetas de identificação do motor, placa do veículo e demais demarcações 

originais de fábrica, se estão presentes e são autênticas; 

 

II - análise de pontos e aspectos referentes à estrutura do veículo como longarinas, painéis Dash 

(painel corta-fogo), laterais, traseira, dianteira, pontos de solda e até mesmo os micrômeros de 

tinta em diversos pontos do carro com o objetivo de identificar repinturas e retoques, dentre 

outros itens que compõem a estrutura do veículo; 
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III - relatório de pesquisa nas bases de dados dos veículos em que constem as informações da 

ficha de montagem, ocorrência de leilões, sinistros, restrições judiciais, restrições bancárias, 

queixas de roubos e furtos, dentre outros. 

 

Art. 3º As empresas, lojas, concessionárias ou estabelecimentos congêneres que comercializem 

veículos automotores seminovos ou usados devem fixar placa ou cartaz em local de fácil 

visibilidade, com os seguintes dizeres: 

 

“Lei Estadual nº ________/20___ 

Este estabelecimento comercial disponibiliza laudo cautelar veicular ao comprador.” 

 

Art. 4º O descumprimento do disposto nesta Lei acarretará ao infrator as penalidades capituladas 

nos arts. 56 e 57 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor). 

 

Art. 5º O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei. 

 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação oficial.” 

 

Sala das Sessões, 30 de outubro de 2019. 

 

 

MARCOS GARCIA 

Deputado Estadual – PV 

 

 

 

Em 06 de novembro de 2019.  

 

 

________________________  

Wanderson Melgaço Macedo  

Diretor de Redação – DR  

 

 
Cristiane/Ayres/Ernesta 

ETL nº 753/2019 
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