
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
Gabinete do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini 

  

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº________/2020 
 

Fica sustada em sua integralidade a 
Portaria nº 020-S, de 13 de maio de 
2020, publicada pela Secretaria de 
Estado de Mobilidade e Infraestrutura 
(SEMOBI), nos termos do Art. 56, inciso 
IX da Constituição Estadual do Espírito 
Santo. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETA: 

 
Art. 1º Fica sustada em sua integralidade a Portaria nº 020-S, de 13 de maio de 2020, publicada pela 
Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (SEMOBI), nos termos do Art. 56, inciso IX da 
Constituição Estadual do Espírito Santo. 
 
Parágrafo único. Quaisquer punições aplicadas aos empregados decorrentes de violação da Portaria 
020-S, de 13 de maio de 2020, deverão ser anuladas e os possíveis prejuízos causados ressarcidos.    
 
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação. 
 

Sala de Sessões, em 18 de maio de 2020. 
 

Adilson Espíndula                                                          Dary Pagung  

Deputado Estadual – PTB                                             Deputado Estadual - PSB                                                 

 

Alexandre Xambinho                                                    Delegado Danilo Banhiense 

Deputado Estadual – PL                                                Deputado Estadual - PSL 
 

Bruno Lamas                                                                   Delegado Lorenzo Pazolini 

Deputado Estadual – PSB                                              Deputado Estadual – REPUBLICANOS-10 

 
Capitão Assumção                                                         Doutor Hércules 

Deputado Estadual – PATRIOTA                                  Deputado Estadual - MDB 

 

Carlos Von                                                                       Dr. Emílio Mameri  
Deputado Estadual – AVANTE                                      Deputado Estadual - PSDB 

 

Coronel Alexandre Quintino                                        Enivaldo dos Anjos 

Deputado Estadual – PSL                                              Deputado Estadual - PSD 
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JUSTIFICATIVA 

 
A proposição ora em análise tem o objetivo de corrigir uma ilegalidade praticada pelo governo do 
Estado do Espírito Santo, no momento em que edita a Portaria nº 020-S suspendendo o contrato de 
trabalho dos cobradores do Sistema Transcol e ao mesmo tempo proibindo que o pagamento da 
passagem seja feito em moeda corrente, aceitando apenas como meio de pagamento o CARTÃO-
GV, cartão este expedido e vendido exclusivamente pela empresa prestadora do serviço de 
transporte. 
 
No Direito Brasileiro existem regras direcionadas para o gestor público que devem ser sempre 
observadas para que padeça em violações aos princípios fundamentais que regem nosso 
Ordenamento Jurídico ou para que não cometam atos de improbidade administrativa durante a sua 
gestão. 
 
No caso em tela, entendemos estar violado o princípio da motivação dos atos administrativos, no 
momento em que a finalidade da suspensão dos contratos de trabalhos dos cobradores não foi 
atingida, razão pela qual esse ato deve ser sanado para que não gere prejuízo ao interesse público, 
cuja ferramenta adequada no momento é a sua anulação. 
 
Para entendermos melhor, o desvio de finalidade é, antes de tudo, uma conduta dissimulada 
praticada por agente público, no exercício da função, que demonstra a vontade, ou, pelo menos, a 
negligência desse praticante, em não se portar conforme a legalidade e moralidade, causando 
prejuízo à administração pública, na medida que o interesse público (a verdadeira finalidade do ato) 
não é alcançado.   
 
MEIRELLES (2014, p. 119) percebe no desvio de poder (ou de finalidade) uma violação ideológica ou 
moral da lei, nos seguintes termos: 
 

“O desvio de finalidade ou de poder é, assim, a violação ideológica da lei, ou, 
por outras palavras, a violação moral da lei, colimando o administrador 
público fins não queridos pelo legislador, ou utilizando motivos e meios 
imorais para a prática de um ato administrativo aparentemente legal. Tais 
desvios ocorrem, p. ex., quando a autoridade pública decreta uma 
desapropriação alegando utilidade pública mas visando, na realidade, a 
satisfazer interesse pessoal próprio ou favorecer algum particular com a 
subsequente transferência do bem expropriado; ou quando outorga uma 
permissão sem interesse coletivo; quando classifica um concorrente por 
favoritismo, sem atender aos fins objetivados pela licitação; ou, ainda, 
quando adquire tipo de veículo com características incompatíveis com a 
natureza do serviço a que se destinava.” 
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Também chamado de desvio de poder, o desvio de finalidade é a distorção do poder discricionário. 
É o afastamento da finalidade do ato. Pode ser entendido como o uso indevido que o agente faz do 
poder discricionário para atingir fins diversos dos que a lei determina. 
 
O ato impugnado por meio deste Projeto de Decreto Legislativo teve a sua finalidade desviada, pois, 
em uma das justificativas do Secretário para a sua edição, afirmou: “CONSIDERANDO a necessidade 
de implantar medidas emergenciais que possibilitem a redução do risco de contaminação no 
Transporte Público (Sistema Transcol) aos usuários e rodoviários pelo coronavírus (COVID-19)”. 
Ora, para que se evite aglomerações dentro dos ônibus o cobrador é peça fundamental para o 
sucesso dessa ação, pois organiza a entrada dos passageiros nos coletivos, verificando a lotação do 
seu veículo, solicita que os passageiros adotem posturas condizentes para a segurança de todos 
para evitar o contágio, soluciona dúvidas dos passageiros que possam suscitar durante a viagem, 
entre outras. Ou seja, a cobrança do valor das passagens é apenas uma das inúmeras funções que 
esse honrado profissional possui no âmbito do Sistema de Transporte Público. Portanto, não se 
justifica a suspensão do contrato de trabalho desses profissionais com base na alegação de 
prevenção do contágio do novo coronavírus (COVID-19), pois na verdade poderá ocorrer o aumento 
do contágio sem esses profissionais exercendo o seu ofício. 
 
Outro ponto que deixa claro e evidente o desvio de finalidade na publicação desta Portaria é a falta 
de coerência com a tecnicidade do ato ao mencionar o termo “Suspensão do Contrato de Trabalho 
dos Cobradores” com a declaração do próprio Secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura 
(SEMOBI), que afirmou que os salários dos cobradores serão pagos integralmente (Fonte: 
https://diariodotransporte.com.br/2020/05/16/rodoviarios-do-transcol-na-grande-vitoria-decidem-

paralisar-transporte-em-defesa-de-cobradores-no-sistema/). A Suspensão do Contrato de Trabalho tem 
por característica primordial o não pagamento de salário aos trabalhadores, razão pela qual, de 
acordo com o pronunciamento do Secretário e com o texto normativo da Portaria nº 020-S, há sem 
dúvida uma incoerência na narrativa, gerando assim mais uma confirmação da prática do desvio de 
finalidade. 
 
O governo do Estado está a muito tempo querendo eliminar o cargo dos cobradores do sistema do 
transporte público do nosso Estado, por razões que ainda são um segredo para a maioria da 
população. Sempre com promessas de melhorias que nunca acontecem, e nunca com promessas de 
redução da tarifa e aumento na segurança dos passageiros e dos profissionais que atuam no setor. 
Agora, aproveita o fato de que estamos vivendo a maior crise sanitária do mundo para tentar 
concretizar sua vontade, que é o inverso da busca do interesse público. 
 
Como se não bastasse o desvio de finalidade na proibição do trabalho dos cobradores nos ônibus 
do Transcol, o governo ainda proibiu o pagamento das passagens em moeda corrente, permitindo 
apenas o uso do CARTÃO-GV, que volto a lembrar, é expedido e vendido exclusivamente pela 
empresa prestadora do serviço. O que temos nesse cenário é uma verdadeira violação penal, 
esculpida no art. 43 da Decreto-Lei nº 3.688, de 03 de outubro de 1941, in fine, referente às 
contravenções penais contra a Fé Pública, que permite a punição de multa aos infratores: 
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“Art. 43. Recusar-se a receber, pelo seu valor, moeda de curso legal no país: 
Pena – multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis”. (GN) 

      
Como podemos observar, a presente proposição ora em análise merece ser aprovada pela razão do desvio 
de finalidade do ato de suspensão dos contratos de trabalhos dos cobradores, pois não é razoável a 
execução deste procedimento, e por causa da violação do art. 43 da Lei de Contravenções Penais, quando 
proíbe o pagamento das passagens por meio da moeda corrente no Brasil, aceitando apenas como meio 
de pagamento o CARTÃO-GV. 
 
Por fim, esta Portaria também viola frontalmente a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 
(Código de Defesa do Consumidor), especificamente no seu art. 39, incisos I e IX, conforme acostado 
abaixo: 
 

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas 
abusivas: 
I - Condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro 
produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos; 
(...) 
IX - Recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se 
disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de 
intermediação regulados em leis especiais”. 

 
No momento da vedação do recebimento de pagamento pelas passagens mediante o pronto pagamento, 
ou seja, mediante pagamento em moeda corrente, fica consumada a infração do CDC, prevista no art. 39, 
IX, sendo passível de punições aos seus infratores. No mesmo sentido, quando a ato condiciona a compra 
das passagens do transporte público como único meio através da aquisição de um cartão específico, resta 
configurada a venda casada, prática vedada no nosso Ordenamento Jurídico. 
 
Portanto, venho por meio desta proposição, e por todo exposto acima, conclamar o apoio dos nobres 
Pares ao presente Projeto de Decreto Legislativo, por reconhecerem a importância que ele traduz, e assim 
consigamos atingir o máximo do interesse público, a fim de sustar em sua integralidade a Portaria nº 
020-S, de 13 de maio de 2020, publicada pela Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura 
(SEMOBI), nos termos do Art. 56, inciso IX da Constituição Estadual do Espírito Santo, a fim de evitar 
graves prejuízos à população e aos profissionais do setor de transporte público, sanando os erros 
apontados na justificativa acima e preservando a busca pelo interesse público. 
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