
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 002768/2021

Dispõe sobre a manutenção e disponibilização
de banco de dados contendo histórico de
informações a respeito de veículos licenciados
no Estado de Pernambuco.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DECRETA:

     Art. 1º O histórico de informações de veículos licenciados no Estado de Pernambuco,
disponibilizado pelo órgão estadual de trânsito de forma gratuita para consultas públicas, em
seu sítio eletrônico na rede mundial de computadores, conterá os seguintes dados:

     I – quilometragem na data da última transferência de titularidade;

     II – registro de furto ou roubo;

     III – registro de sinistro, como acidente e incêndio, quando comunicado por autoridade
administrativa ou judicial, indicando, quando possível, o detalhamento do dano causado;

     IV – adulteração e clonagem;

     V – bloqueio por decisão administrativa ou judicial, com a indicação do tipo de vedação,
como proibição de alienação ou circulação, entre outras; e

     VI – outras informações relevantes.

     Parágrafo único. O órgão estadual de trânsito não responderá pela ausência ou
inveracidade total ou parcial das informações repassadas por terceiros, mormente por outros
órgãos ou autoridades públicas.

     Art. 2º As informações de que trata o art. 1º deverão:

     I – quando possível, conter fotografias do estado do automóvel no momento da ocorrência
ou da inspeção veicular exigida pelo órgão estadual de trânsito para realização de
procedimentos administrativos;

     II – ser apresentadas de forma clara e objetiva, contendo campos individualizados com os
dizeres “nada consta” em caso de ausência de ocorrências;



     III – ser apresentadas de forma permanente, salvo em caso de revisão da informação, após
procedimento regulamentado por ato normativo interno do órgão estadual de trânsito;

     IV – conter o histórico do veículo, a partir da compilação de todas as ocorrências já
registradas, com as respectivas datas, ainda que no momento da consulta a restrição tenha
sido baixada ou solucionada; e

     V – ser disponibilizadas pelo órgão estadual de trânsito mediante consulta realizada com o
número do Renavam ou da placa do veículo.

     Parágrafo único. Na hipótese do inciso IV do caput , deverá constar a informação de que a
restrição já foi baixada ou solucionada.

     Art. 3º Com a finalidade de dar aplicação à presente Lei, o órgão estadual de trânsito
responsável pela manutenção do histórico de informações de veículos licenciados no Estado
de Pernambuco, fica autorizado a:

     I – celebrar convênios com órgãos administrativos e judiciais, para estabelecer fluxo
automático de troca de informações sobre os veículos registrados; e

     II – requisitar informações de órgãos da Administração Estadual, sobre os veículos
registrados.

     Art. 4º O descumprimento do disposto nesta Lei pelos agentes ou estabelecimentos
públicos ensejará a sua responsabilização administrativa ou de seus dirigentes, em
conformidade com a legislação aplicável.

     Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa

     Apresentamos o presente Projeto de Lei, para deliberação desta Egrégia Assembleia
Legislativa, cuja competência legislativa encontra respaldo no art. 19, da Magna Carta do
Estado de Pernambuco, e no art. 194, I, do Regimento Interno desta Casa, uma vez que seu
conteúdo não esbarra no rol de matérias a qual a iniciativa é reservada privativamente ao
Governador do Estado.

     Cumpre salientar, desde já, que sob o aspecto financeiro e orçamentário, a execução
normativa desta iniciativa não implicará em aumento de despesas para o Poder Público, e nem
implicará na criação de atribuições para Secretarias de Estado, órgãos e entidades da
administração pública.

     Ademais, a proposição não viola os limites estabelecidos pela Constituição Federal, no que
tange a competência remanescente dos Estados-membros para legislar sobre matérias que não
foram incluídas nas competências enumeradas ou implícitas da União e dos Municípios, bem
como não incidam nas vedações constitucionais que balizam a atuação dos entes federados,
conforme previsto no §1º do art. 25 da Constituição Federal.

     No mérito, registramos:



     Todos os dias milhares de veículos usados são vendidos, desmontados ou leiloados em
Pernambuco. As informações sobre o histórico desses automóveis, por inúmeras vezes, não
chegam ao conhecimento da população, o que dificulta a compra e venda de veículos, eis que
faltam informações confiáveis.

     Em Pernambuco, de acordo com a Federação Nacional das Associações dos
Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), foram comercializados 51.996
veículos usados em dezembro de 2020 contra 46.920 unidades no mês anterior, o que
representa um aumento de 10,8%.

     Quando comparado a dezembro de 2019, o crescimento das vendas em
Pernambuco chega a 32,4%, índice maior que o nacional, que registrou 23,6% de
elevação na comparação com o mesmo período. O estado inclusive obteve o segundo
melhor desempenho em vendas no mês de dezembro, atrás apenas da Bahia, que
vendeu 65.244 unidades.

     A circulação mensal desses veículos é enorme, mas é necessário que o Estado
disponibilize os dados completos e atualizados, em tempo real, sobre o passado
desses produtos. São informações que já constam no banco de dados do Detran-PE,
mas que nem todas são divulgadas de maneira rápida e fácil.

     Tendo em vista que é de competência dos órgãos de trânsito dos Estados
implementar as medidas de Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de
Trânsito, dentre elas, medida de educação e segurança de trânsito de acordo com as
diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, faz-se
necessário expor ao adquirentes de veículos automotores, licenciados em
Pernambuco, todo o histórico do veículo, registros de sinistro com fotos de eventuais
avarias, peças afetadas, modificações estruturais, bem como eventos de furto, roubo e
passagens por leilão judicial ou não e, também, registro de possível clonagem do
automóvel.

     A divulgação dessas informações não importará em aumento de despesas para o
DETRAN/PE, e ainda trará maior transparência ao mercado de automóveis usados,
vez que o cidadão de bem poderá acessá-las rapidamente no site do órgão de trânsito,
sem precisar contratar terceiros para obter o histórico veicular. Consequentemente, a
medida também ajudará a reduzir o número de pessoas vítimas de golpes

     Registramos, por fim, que propostas legislativas semelhantes a nossa já foram
aprovadas nos estados de São Paulo e Paraná, sendo esta uma tendência nacional.

     Diante o exposto, estando presente o interesse público que motiva e legitima esse
Projeto, solicito o valoroso apoio dos Nobres Parlamentares desta Assembleia
Legislativa para sua aprovação.

Sala das Reuniões, em 18 de Outubro de 2021.
 
 

Delegada Gleide Ângelo



Deputada

 


