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PROJETO DE LEI Nº 378/2011 
 

“Proíbe a prática de frisagem em pneus, por parte de proprietários 
de oficinas, autopeças, borracharia e similares.” 

 
 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 
 

 

Art. 1o Fica proibida a prática de frisagem em pneus por parte 
dos proprietários de oficinas, auto peças, borracharia e similares no âmbito 

do Estado do Espírito Santo. 
 

Art. 2º O descumprimento do disposto no artigo 1º desta Lei 
sujeita o estabelecimento comercial a: 

 
I- notificação; 

 
II- multa de 500 (quinhentos) Valores de Referência do Tesouro 

Estadual – VRTEs; 
 

III- após notificação da multa contida no inciso II deste artigo, 
havendo reincidência a cassação do alvará. 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Palácio Domingos Martins, 16 de novembro de 2011. 

 
 

 
MARCELO COELHO 

Deputado Estadual-PDT 
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J U S T I F I C A T I V A 
 

 
A frisagem de pneus tem sido feita por proprietários de 

borracharias, oficinas, casas de autopeças e similares.  
 

Os riscos feitos na borracha deixam o produto usado com 
aparência de novo, um procedimento altamente perigoso, pois pode causar 

sérios acidentes.  Um barato que pode custar vidas. A frisagem constitui o 

aumento das ranhuras no pneu. Ao ser submetido à frisagem, o pneu sofre 
uma diminuição na espessura da camada de borracha e assim expõe parte 

da estrutura que é formada de arame. Quando chega nessa parte de arames 
o pneu perdeu toda a sustentação e conseqüentemente a capacidade de 

rodar. É um tipo de prática que enfraquece o pneu e diminui a segurança do 
carro.  

 
A má conservação dos pneus é responsável por 20% dos 

acidentes nas rodovias de todo o Brasil. De acordo com o Código de Transito 
Brasileiro o motorista que for flagrado usando pneus riscados leva multa 

gravíssima e tem até o veículo apreendido.  
 

 
Destarte, propomos aos nobres pares a aprovação deste. 

 

 

Palácio Domingos Martins, 16 de novembro de 2011 

 

 

MARCELO COELHO 

Deputado Estadual-PDT 

 


