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PROJETO DE LEI Nº 445/2022 

AUTOR: Deputado Renzo Vasconcelos 

EMENTA: 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. 

 

DESPACHO 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

Trata-se do Projeto de Lei nº 445/2022, de autoria do Exmo. Deputado 

Renzo Vasconcelos, que tem por finalidade obrigar 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. 

O procurador designado emitiu parecer pela inconstitucionalidade da 

proposição, por entender invadida a competência da União para legislar sobre 

trânsito, conforme estabelece o art. 22, inciso XI, da Constituição Federal). 

Conforme destacado na manifestação do subscritor, “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 
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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 (...)”. 

Logo, por me perfilhar ao entendimento do procurador designado, sugiro 

o ACOLHIMENTO do parecer jurídico pela INCONSTITUCIONALIDADE da 

proposição, nos termos exarados. 

Vitória, 3 de outubro de 2022. 

 

Liziane Maria Barros de Miranda 

Procuradora da Assembleia Legislativa ES 
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