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Projeto de Lei nº: 445/2022  
Autor: Deputado Renzo Vasconcelos 
Ementa: “Obriga o fornecimento de rodas e 
pneus sobressalentes em idênticas dimensões 
das demais rodas e pneus que equipam os 
veículos novos, nacionais e importados, 
comercializados no Estado do Espírito Santo.” 

 

I - RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 445/2022, de iniciativa do Excelentíssimo Senhor 

Deputado Renzo Vasconcelos, que objetiva criar a obrigação para o 

fornecimento de rodas e pneus sobressalentes em idênticas dimensões das 

demais rodas e pneus que equipam os veículos novos, nacionais e importados, 

comercializados no Estado do Espírito Santo; e, para tanto, dá outras 

providências correlatas a execução de seu objeto normativo. 

 

A proposição legislativa acima referida foi protocolizada automaticamente - pelo 

Software para Virtualização do Poder Legislativo - ALES DIGITAL – no dia 19 de 

setembro de 2022; e lida na Sessão Plenária do dia 20 do mesmo mês e ano, 

sendo que neste último evento recebeu o seguinte despacho do Senhor 

Presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa: “Após o cumprimento do 

artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Defesa do 

Consumidor e de Finanças”. 

 

Ato contínuo, a proposição legislativa recebeu encaminhamento para esta 

Procuradoria Legislativa, com o fim de elaboração do Parecer Técnico 

objetivando a sua análise, na forma do art. 3º, inciso XX, da Lei Complementar 

Estadual nº 287, de 14 de junho de 2004, combinado com o art. 121 do 
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Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

(Resolução nº 2.700/2009). 

 

Em adendo, cabe grifar que os autos de tal projeto de lei não informam que 

ocorreu a devida publicação do mesmo no Diário do Poder Legislativo – DPL, 

desta forma, destaca-se que este procedimento é regimental e não pode ser 

dispensado sob pena de invalidade do referido projeto por irregularidade formal 

insanável, nos termos dos artigos 120 e 149 do Regimento Interno da augusta 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Resolução nº 2.700/2009). 

 

Este é o relatório sucinto. Passo a fundamentar a análise desenvolvida. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

A- DA ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL  

 

Normatiza o Projeto de Lei nº 445/2022 que as rodas e 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; com exceção para os veículos que, por 

incorporarem novas tecnologias, dispensem o fornecimento de pneus e rodas 

sobressalentes. 

 

A proposição avança para instituir sanção de multa para o seu descumprimento 

(no valor de 10% do valor do veículo), a ser pago ao consumidor, pelo 

fornecedor, no prazo máximo de 30 dias a contar da data em que este for 

notificado da irregularidade. Por fim, estipula que os conceitos de fornecedor e 

consumidor correspondem ao definido pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 

1990 – Código de Defesa do Consumidor; e, ainda, dispensa prazo de vacatio 

legis. 
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Passando para a análise jurídica da proposição legislativa em comento, cabe a 

diagnose preliminar que o objeto normativo aponta, em tese, para a segurança 

do consumidor (art. 24, inciso VIII da Constituição da República - 

responsabilidade por dano ao consumidor); mas a sua amplitude e a sua 

natureza multidisciplinar apontam em primazia para a Competência Legislativa 

da União, por se tratar em equipamento que é utilizado quando o veículo está 

transitando em via pública (art. 22, inciso XI, da Constituição da República – 

trânsito). 

 

Em outros termos, o Projeto de Lei nº 445/2022 regula “benefício” tanto para os 

que adquirem veículo para uso próprio (destinatário final - consumidor), quanto 

para aqueles que adquirem para uso de terceiros (locadoras de veículos, frotista 

de cargas, etc. – todos não consumidores); portanto não pode tal projeto ser 

considerado como próprio de relação de consumo. De igual monta, o 

equipamento dos carros denominados de “pneu sobressalente” possui utilidade 

quando está sendo utilizado em substituição do pneu em uso que sofreu 

esvaziamento; sendo que possui natureza direta de “matéria de trânsito”. Isto 

posto, a análise jurídica firma o entendimento de que a competência legislativa é 

privativa da União. 

 

Ou seja, em que pese a nobre intenção do Excelentíssimo Senhor Deputado 

Renzo Vasconcelos, verifica-se, data venia, a inconstitucionalidade formal do 

presente Projeto de Lei nº 445/2022, por infringir o artigo 22, inciso XI, da 

Constituição da República, que assim dispõe: 

 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

(...) 

XI - trânsito e transporte; 

(negritamos) 
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Apenas a União pode legislar sobre instalação de equipamentos em veículos (in 

casu impor que as rodas e pneus sobressalentes sejam em idênticas dimensões 

das demais rodas e pneus que equipam os veículos novos, nacionais e 

importados comercializados), haja vista que o tema versa sobre “trânsito” que 

matéria de competência legislativa privativa da União. Com esse entendimento, 

assenta o tema o Excelso Supremo Tribunal Federal sobre esta questão: 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 

ESTADUAL. RESERVA DE ESPAÇO PARA O TRÁFEGO DE 

MOTOCICLETAS EM VIAS PÚBLICAS DE GRANDE 

CIRCULAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. ART. 

22, XI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO JULGADA 

PROCEDENTE. A lei impugnada trata da reserva de espaço 

para motocicletas em vias públicas de grande circulação, tema 

evidentemente concernente a trânsito. É firme a jurisprudência 

desta Corte no sentido de reconhecer a 

inconstitucionalidade formal de normas estaduais que 

tratam sobre trânsito e transporte. Confira-se, por exemplo: 

ADI 2.328, rel. min. Maurício Corrêa, DJ 17.03.2004; ADI 

3.049, rel. min. Cezar Peluso, DJ 05.02.2004; ADI 1.592, rel. 

min. Moreira Alves, DJ 03.02.2003; ADI 2.606, rel. min. 

Maurício Corrêa, DJ 07.02.2003; ADI 2.802, rel. Min. Ellen 

Gracie, DJ 31.10.2003; ADI 2.432, rel. Min. Eros Grau, DJ 

23.09.2005, v.g. . Configurada, portanto, a invasão de 

competência da União para legislar sobre trânsito e 

transporte, estabelecida no art. 22, XI, da Constituição 

federal. Ação julgada procedente para declarar a 

inconstitucionalidade da Lei estadual paulista 10.884/2001. (ADI 

3121, Relator(a):  Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, 

julgado em 17/03/2011, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 
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15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00019 RT v. 100, n. 909, 

2011, p. 378-383) (grifei) 

 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. 

MULTA. APREENSÃO DE VEÍCULOS. LEIS DISTRITAIS 

239/92 E 953/95. CONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE 

OFENSA AO ART. 21, XI, DA C.F. AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI LOCAL. INCIDÊNCIA 

SÚMULA 280/STF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 

PRECEDENTES. 1. A lei estadual que trate de matéria 

relacionada a trânsito e transporte é inconstitucional, por 

violação ao art. 21, XI, da C.F. (Precedentes: ADI 3.196, Rel. 

Min. GILMAR MENDES, DJ 7.11.2008; ADI 3.444, Rel. Min. 

ELLEN GRACIE, DJ 3.2.2006; ADI 3.055, Rel. Min. CARLOS 

VELLOSO, DJ 3.2.2006; ADI 2.432, Rel. Min. EROS GRAU, DJ 

26.8.2005) 2. A Súmula 280 do E. STF dispõe: Por ofensa a 

direito local não cabe recurso extraordinário. 3. In casu, a 

controvérsia foi decidida à luz de interpretação de lei local, 

revelando-se incabível a insurgência recursal extraordinária. 4. 

Agravo regimental desprovido. (AI 798954 AgR, Relator(a):  Min. 

LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/04/2011, DJe-098 

DIVULG 24-05-2011 PUBLIC 25-05-2011 EMENT VOL-02529-

03 PP-00775) (grifei) 

 

Não obstante, nota-se em importante adendo que o presente projeto de lei não 

versa sobre matéria ligada ao estabelecimento e implantação de política de 

educação, visando à segurança do trânsito, quando então, ter-se-ia a 

competência também dos Estados Membros, consoante inciso XII do artigo 23 

da CF. Mas, sim, de obrigar a instalação de equipamento em veículo automotor 

que trafega em vias públicas – assim se tornando formalmente inconstitucional 

(inconstitucionalidade orgânica) por invasão direta na competência legislativa 

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100360036003200380030003A00540052004100, Documento assinado 
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas 

Brasileira - ICP - Brasil.



 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

PROJETO DE LEI Nº 445/2022 PÁGINA 

CARIMBO / RUBRICA 

 

 6 

privativa da União. Sobre o tema, segue ensinamento de Pedro Lenza, em sua 

Obra Direito Constitucional, 13º Edição, Editora Saraiva, à página 162, in verbis:  

 

A inconstitucionalidade formal orgânica decorre da 

inobservância da competência legislativa para a elaboração 

do ato. 

Nesse sentido, para se ter um exemplo, o STF entende como 

inconstitucional lei municipal que discipline o uso de cinto 

de segurança, já que se trata de competência legislativa da 

União, nos termos do art. 22, XI, legislar sobre trânsito e 

transporte. 

 

O conjunto de roda e pneu sobressalentes é item de segurança do veículo em 

geral, assim considerado como “equipamento obrigatório” (OU NÃO) nos termos 

definidos pelo Conselho Nacional de Trânsito – Contran (art. 230, inciso X, do 

Código Brasileiro de Trânsito). Assim, cabe a União a exclusiva tarefa de 

regular tudo que trata de roda e pneu sobressalentes (via Contran). Portanto, as 

dimensões de roda e pneu sobressalentes (ou até a sua dispensa) converge 

para tema de ordem técnica, por envolver dimensões e características de partes 

de veículo, sendo a sua regulação proveniente do Contran, que já regulamentou 

o tema na Resolução nº 558/1980, que dispõe sobre fabricação e reforma de 

pneumático com indicadores de profundidade, a qual assim estabelece no § 2º, 

de seu art. 4º: 

 

Art. 4º .........................................................................................  

 

§ 1º ............................................................................................  

 

§ 2º - Quando no mesmo eixo e simetricamente montados, os 

pneus devem ser idêntica construção, mesmo tamanho, mesma 

carga e serem montados em aros de dimensões iguais, 
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permitindo-se a assimetria quando originada pela troca de 

uma roda de reserva, nos casos de emergência. 

(negritamos) 

 

Indo além, a Resolução Contran nº 540/2015, que dispõe sobre o conjunto roda 

e pneu sobressalentes de uso temporário e sistemas alternativos, esmiúça os 

aspectos dimensionais em seu art. 3º, admitindo a possibilidade de uso de 

diâmetro diferente, sem, contudo, dispensar o contexto de segurança: 

 

Art.3º O diâmetro externo do conjunto roda e pneu sobressalente 

deve ser igual ao do conjunto rodas e pneus rodantes. 

 

Parágrafo único. O diâmetro de que trata o caput deste artigo 

poderá sofrer variação desde que, a montadora garanta, no 

processo de homologação, que o conjunto roda pneu 

sobressalente não afeta a segurança do veículo quanto a:  

 

a) dirigibilidade em função do equilíbrio estático e dinâmico; 

 

b) capacidade máxima de tração do veículo; 

 

c) capacidade de carga do veículo; 

 

d) velocidade estabelecida para o conjunto sobressalente. 

 

(negritamos) 

 

Como se verifica, o Contran permite que o conjunto de roda e pneu 

sobressalentes seja diferente do conjunto de roda e pneus rodantes. Da mesma 

forma que, como acima já mencionado, o Contran permite até a possiblidade de 

dispensa do conjunto de roda e pneu sobressalentes. A Resolução Contran nº 

14/1998 é a normatividade que estabelece os equipamentos obrigatórios para os 

veículos e quais deles não o são; outrossim, de acordo com o seu art. 2º, inciso 

V, o pneu e a roda sobressalentes (assim como macaco e chave de roda) não 
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serão obrigatórios nas seguintes situações: (A) nos veículos cujos pneus 

possam trafegar sem ar (pneu Run Flat) ou possuam dispositivo automático de 

enchimento emergencial, também conhecido como reparador; (B) nos ônibus e 

microônibus que realizam transporte urbano de passageiros; (C) nos caminhões 

de transporte de lixo e de concreto; e (D) nos veículos blindados usados para 

transportar valores (carros-fortes). 

 

E, ampliando estas possibilidades de dispensa de roda e pneu sobressalentes, a 

Resolução Contran nº 259/2007, ainda, passou a permitir a dispensa dos 

equipamentos, no caso de automóveis, camionetas, caminhonetes e utilitários 

com até 3,5 toneladas de peso bruto total, que depende apenas de mero 

requerimento específico de fabricante ou importador, se comprovada que 

característica faz parte do projeto do veículo e da presença de sistema 

alternativo. 

 

Destarte, in contest, a proposição legislativa impõe interferência direta na 

competência legislativa privativa da União. Por fim, deixa-se de analisar os 

demais aspectos do Projeto de Lei nº 445/2022, uma vez que não há outro vício 

de inconstitucionalidade a ser apontado e não é possível sugerir emenda 

visando sanear o vício de inconstitucionalidade diagnosticado. 

 

III – CONCLUSÃO 

 

Pelo exposto, opina-se pela INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL do Projeto 

de Lei nº 445/2022, de autoria do Exmo. Deputado Estadual Renzo Vasconcelos. 

 

Vitória/ES, 27 de setembro de 2022. 

 

Gustavo Merçon 
Procurador Adjunto 
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