
 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 
 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 445/2022 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 445/2022 

 

Obriga o fornecimento de rodas e de pneus 

sobressalentes em idênticas dimensões das 

demais rodas e pneus que equipam os veículos 

novos, nacionais e importados, 

comercializados no Estado do Espírito Santo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º As rodas e os pneus sobressalentes fornecidos em veículos novos, nacionais e 

importados, comercializados no Estado do Espírito Santo deverão ter idênticas dimensões às 

das demais rodas e pneus que equiparem o veículo. 

 

Parágrafo único. Não são objetos desta Lei os veículos que, por incorporarem novas 

tecnologias, dispensem o fornecimento de pneus e de rodas sobressalentes. 

 

Art. 2º O descumprimento ao disposto nesta Lei acarretará multa de 10% (dez por cento) do 

valor do veículo, a ser paga ao consumidor pelo fornecedor no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias a contar da data em que este for notificado da irregularidade. 

 

Parágrafo único. Para efeitos desta Lei, equiparam-se os conceitos de fornecedor e de 

consumidor expressos na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de 

Proteção e Defesa do Consumidor. 

 

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

 

Sala das Sessões, 24 de junho de 2022. 

 

RENZO VASCONCELOS 

Deputado Estadual 

Em 23 de setembro de 2022. 

_________________________ 

Maria Elizabete Zardo Nunes 

Diretor de Redação – DR 
Cristiane/Luciana/Ernesta 
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