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DECRETO Nº 38.430, DE 25 DE OUTUBRO DE 2005 
 
DISPÕE SOBRE A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS DAS 
EMPRESAS PÚBLICAS E DAS SOCIEDADES DE 
ECONOMIA MISTA ESTADUAIS, CONSIDERADOS 
INSERVÍVEIS NA FORMA QUE MENCIONA, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais. 

Considerando a existência do Decreto Estadual nº 14.309, de 11 de janeiro de 1990, que 

dispõe sobre a alienação de veículos da Administração Pública Estadual, Direta e Indireta, 

inservíveis, porque considerados irrecuperáveis e imprestáveis; 

Considerando a necessidade de emissão de documento hábil que justifique e declare serem 

os veículos inservíveis, conforme disposto no art. 166, incisos I e II, da Lei Estadual nº 287, de 04 

de dezembro de 1979; 

Considerando que o estatuto jurídico das Empresas Públicas e Sociedades de Economia 

Mista que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação 

de serviços deverá dispor sobre as alienações de bens, observando os princípios da administração 

pública, conforme disposto no art. 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal de 1988. 

Considerando que o legislador federal classificou como bens públicos apenas aqueles 

pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, ou seja, União, Estados, Distrito 

Federal, Território, Municípios, Autarquias, Entidades de caráter público conforme disposto nos 

arts. 41, inciso I e V e 98, ambos da Lei nº 10.406/2002. 

Considerando o disposto no art. 183, § 2º, alínea “a” da Lei Federal nº 6404, de 15 de 

dezembro de 1975. 

DECRETA: 
Art. 1º - Os veículos das Empresas Públicas e das Sociedades de Economia Mista Estaduais 

iservíveis para essas entidades, porque considerados excessivamente onerosos e obsoletos, poderão 

ser alienados por qualquer modalidade de licitação, preferencialmente através de leilão público, 

observadas as normas que regem a matéria, previstas na Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 

1979, na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Estadual nº 2.540, de 24 de abril de 

1996 e demais legislação aplicável . 

Parágrafo Único – Entende-se por onerosidade excessiva, os veículos das Sociedades de 

Economia Mista e das Empresas Públicas que possuam mais de 10 (dez) anos de uso, ou seja, 

superior ao tempo de uso necessário à sua completa depreciação contábil, prevista no art. 183, § 2º, 

alínea “a” da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, combinado com a Instrução Normativa nº 162, 

da Secretaria da Receita Federal, de 31 de dezembro de 1998. 

Art. 2º - Os veículos considerados inservíveis, na forma do disposto neste Decreto, serão 

relacionados pelo setor de material competente, que informará, ainda, sobre a inexistência de 

penhora judicial, devendo, também ser aprovada pela autoridade das Empresas Públicas e/ou das 

Sociedades de Economia Mista, conforme disposto nos arts. 166, inciso II e 169, ambos da Lei 

Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1979. 

Art. 3º - A alienação obrigará o licitante vencedor a transferir o título de propriedade junto 

ao Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro – DETRAN/RJ, dentro do trintídio legal 

previsto no art. 123, inciso I, § 1º, da Lei Federal nº 9.503, de 23 de dezembro de 1997, sob pena de 

aplicação das penalidades previstas no art. 233 dessa mesma Lei e demais legislação pertinente. 

Art. 4º - Sem prejuízo do disposto no art. 3º deste Decreto, fica a Empresa Pública ou a 

Sociedade de Economia Mista alienante obrigada a comunicar imediatamente, após a entrega do 

veículo, ao DETRAN/RJ, a respectiva alienação. 
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Art. 5º - O produto advindo da alienação de veículos, a que se refere este Decreto, 

aproveitará às Empresas Públicas e/ou Sociedades de Economia Mista Estaduais. 

Art. 6º - A alienação de veículos das empresas públicas e das sociedades de economia 

mista, inservíveis para o serviço porque considerados irrecuperáveis e imprestáveis, permanecerá 

obedecendo ao disposto no Decreto nº 14.309, de 11 de janeiro de 1990. 

Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições. 

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2005. 
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