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PARECER TÉCNICO-JURÍDICO 

Proposição: Projeto de Decreto Legislativo nº 045/2020. 

Autor (a): Deputados Delegado Lorenzo Pazolini, Vandinho Leite, Carlos Von, 

Torino Marques, Delegado Danilo Banhiense e Capitão Assumção. 

Assunto: Susta os efeitos da Portaria nº 020-S, de 13.05.2020, da 

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (SEMOBI), que proíbe a 

utilização de dinheiro como forma de pagamento de passagens nos ônibus do 

Sistema Transcol, torna obrigatória a utilização do CartãoGV para acesso aos 

coletivos e suspende a atividade de cobrador no interior dos coletivos, a partir 

do dia 17.05.2020. 

1. RELATÓRIO 

Mediante a apresentação da presente proposição destaca-se a 

nobre intenção parlamentar de sustar os efeitos da Portaria nº 020-S, de 

13.05.2020, da Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (SEMOBI), 

que proíbe a utilização de dinheiro como forma de pagamento de passagens 

nos ônibus do Sistema Transcol, torna obrigatória a utilização do CartãoGV 

para acesso aos coletivos e suspende a atividade de cobrador no interior dos 

coletivos, a partir do dia 17.05.2020. 

A proposição foi protocolada na Assembleia Legislativa em 

18.05.2020 e lida no expediente da sessão ordinária do dia 19.05.2020, 

oportunidade em que recebeu despacho da Presidência, determinando sua 

publicação e distribuição as comissões permanentes, após cumprimento do 

disposto no artigo 120 do Regimento Interno. 

Após registro, certificação da inexistência de proposições ou 

normas similares e juntada de estudo de técnica legislativa, foi a matéria 

distribuída a esta Procuradoria para elaboração de parecer técnico, nos termos 

do artigo 121 do Regimento Interno.  

Registre-se que foi solicitado, deferido e realizado pedido de 

diligência para esclarecer sobre a existência de normas correlatas.  

É o relatório. 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
360035003300370032003A00540052004100



 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 

Processo Legislativo PÁGINA 

CARIMBO / RUBRICA 

 

2 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

Pela descrição do projeto, cumpre evidenciar que a matéria nele 

tratada não se enquadra dentre aquelas que são de competência legislativa 

privativa da União ou próprias dos Municípios, respectivamente, enumeradas e 

indicadas pelos artigos 22 e 30, inciso I, da Constituição Federal.  

Por outo lado, também não se vislumbra a inserção da matéria na 

competência legislativa concorrente prevista nas disposições do artigo 24 da 

mesma Carta, cabendo, assim, considerá-la inserida na competência 

remanescente dos Estados-membros, consoante previsto no artigo 25, § 1º, da 

Constituição Federal1. 

  Constatada a competência legislativa estadual na matéria em 

apreço, conclui-se, por meio da exegese das disposições contidas nos artigos 

48 a 52 e 69 da Constituição Federal, que a espécie normativa adequada para 

tratar do tema é o decreto legislativo, posto que a matéria se enquadra dentre 

aquelas que são de competência exclusiva do Poder Legislativo, notadamente, 

por sua subjunção aos preceitos contidos no artigo 56, inciso IX, da 

Constituição Estadual2 e no artigo 151, § 2º, do Regimento Interno3, editados 

em simetria com os preceitos constitucionais federais retro mencionados.  

Quanto à iniciativa da matéria, verifica-se sua subjunção aos 

preceitos constantes do artigo 61, caput, da Constituição Federal, mutatis 

mutandis, de observância obrigatória nos Estados e Municípios, em 

conformidade com as regras constantes do artigo 63, caput, da Constituição 

Estadual4, que atribuem a competência concorrente para iniciativa no processo 

legislativo, restringindo-se, porém, aos parlamentares, nos termos do referido 

artigo 56, inciso IX, da mesma Carta Estadual, e, por consequência, excluindo 

a iniciativa de outros agentes políticos ou órgãos extraparlamentares, por se 

tratar de competência exclusiva do Poder Legislativo. 

 
1 Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta 

Constituição.  § 1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. 
2 Art. 56.  É de competência exclusiva da Assembleia Legislativa, além de zelar pela preservação da sua competência 
legislativa em face de atribuição normativa dos outros Poderes: (...) IX - sustar os atos normativos do Poder Executivo 

que exorbitem do poder regulamentar;  
3 Art. 151.  Os projetos serão de resolução, de decreto legislativo e de lei. (...) § 2º Os projetos de decreto legislativo 

são destinados a regular a matéria de competência exclusiva da Assembleia Legislativa, que não disponha, 
integralmente, sobre assunto de sua economia interna, tais como: 
4 Art. 63.  A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do 

Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos 
estabelecidos nesta Constituição. 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 
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No tocante aos demais requisitos formais atinentes ao processo 

legislativo, cumpre ressaltar que o quórum para aprovação da matéria é a 

maioria simples ou relativa, conforme previsto no artigo 59 da Constituição 

Estadual; que o regime inicial de tramitação, a princípio, é o ordinário, e que o 

processo de votação é o simbólico, conforme estabelecido, respectivamente, 

pelas disposições contidas nos artigos 148, inciso II, e 200, inciso l, do 

Regimento Interno5. 

Atendidos os requisitos atinentes a constitucionalidade formal, 

conclui-se, a vista da análise intrínseca da matéria legislada, que o projeto em 

exame é compatível com as normas e princípios das Constituições Federal e 

Estadual, não contraria os princípios, direitos e garantias previstos na referida 

Carta Magna, inclusive os contidos no seu artigo 5º, assim como não viola os 

Princípios da Isonomia e do Respeito ao Direito Adquirido, ao Ato Jurídico 

Perfeito e à Coisa Julgada, se amoldando, inclusive, ao Princípio da 

Irretroatividade das Leis, eis que sua vigência ocorrerá a partir de sua 

publicação, não se pretendendo qualquer retroatividade que venha macular 

direitos pré-estabelecidos. 

Ainda, quanto ao aspecto da constitucionalidade material, cumpre 

evidenciar se o projeto atende aos preceitos do artigo 56, inciso IX, da 

Constituição Estadual, in verbis: 

Art. 56.  É de competência exclusiva da Assembleia Legislativa, 

além de zelar pela preservação da sua competência legislativa em 

face de atribuição normativa dos outros Poderes:  

(...)  

IX - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem 

do poder regulamentar;  

Na trilha desse raciocínio, cabe proceder a análise quanto a 

exorbitância do poder regulamentar das normas contidas na Portaria nº 020-S, 

de 13.05.2020, editada pelo Secretário de Estado de Mobilidade e 

Infraestrutura e publicada na edição do Diário Oficial do Estado de 14.05.2020, 

às fls. 11 e 12, in verbis: 

 
5 Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: I - de urgência; II - ordinária; III -
 especial.  Art. 200. São dois os processos de votação: I - simbólico; e II – nominal; 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
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PORTARIA N° 020-S, de 13 de maio de 2020.  

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA, 

no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 65, da Lei 

Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994; 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação, na forma do art. 06 da Constituição da 

República;  

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 

30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo 

novo coronavírus (COVID-19);  

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 

2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional - ESPIN, em decorrência da Infecção Humana pelo novo 

coronavírus (COVID-19);  

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de ações coordenadas 

para enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de 

Importância Estadual e Internacional, decorrente do novo 

coronavírus (COVID-19);  

CONSIDERANDO o Decreto Nº 4593 - R, de 13 de março de 2020, 

que dispõe sobre o estado de emergência em saúde pública no 

Estado do Espírito Santo e estabelece medidas sanitárias e 

administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, 

danos e agravos decorrentes do surto de novo coronavírus 

(COVID-19) e dá outras providências;  

CONSIDERANDO o disposto no art. 9º do Decreto Nº 4636-R, de 

19 de abril de 2020, que dispõe sobre a possibilidade de 

estabelecimento de outras medidas pelo Chefe do Poder Executivo 

ou pelo Secretário de Estado da Saúde que independam da 

aplicação das regras relacionadas à classificação de risco;  

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);  

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 
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CONSIDERANDO a necessidade de manter a prestação de serviço 

de transporte público (Sistema Transcol), prezando pelo equilíbrio 

dos contratos, de forma a evitar a solução de continuidade do 

referido serviço.  

RESOLVE:  

Art. 1º Ficam definidas nesta portaria medidas para enfrentamento 

da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus 

(COVID-19), com caráter complementar a outras ações já 

constantes em Decretos e em atos normativos editados 

previamente no âmbito do Estado do Espírito Santo.  

Art. 2º Fica proibido, a partir do dia 17/05/2020, a utilização de 

dinheiro como forma de pagamento de passagens nos ônibus do 

sistema de Transporte Público da Região Metropolitana da Grande 

Vitória (Sistema Transcol), tornando-se obrigatório a utilização do 

CartãoGV para acesso aos coletivos.  

§1º Em virtude da utilização obrigatória do CartãoGV pelos 

usuários do sistema de transporte, ficam as operadoras obrigadas 

a suspender a atividade do cobrador no interior dos coletivos.  

§2º As suspensões de contrato de trabalho dos cobradores que 

ocorrerem em função do estabelecido no §1º, deverão obedecer ao 

disposto na Medida Provisória nº 936, de 1º de abril de 2020, que 

autoriza a suspensão dos contratos de trabalhos pelo prazo de 60 

(sessenta) dias.  

§3º Fica obrigatório o retorno das atividades após cumprimento do 

prazo estabelecido no §2º do presente artigo.  

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor da data de sua publicação.  

FÁBIO NEY DAMASCENO  

Secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura  

De fato, constata-se jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no 

sentido da possibilidade de exame da constitucionalidade de decreto legislativo 

que suspende a eficácia de ato do Poder Executivo, por meio da análise dos 

pressupostos legitimadores do exercício dessa excepcional competência 

deferida ao Poder Legislativo, cabendo, em consequência, verificar se os atos 

normativos emanados do Executivo ajustam-se, ou não, aos limites do poder 

regulamentar, podendo assim revelar-se inconstitucional o Decreto Legislativo, 

que venha a sustar o ato normativo sem que haja hipótese de exorbitação do 

poder regulamentar, conforme se infere dos seguintes acórdãos, in verbis: 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO SUL - DECRETO LEGISLATIVO - 

CONTEUDO NORMATIVO - SUSPENSÃO DA EFICACIA DE ATO 

EMANADO DO GOVERNADOR DO ESTADO - CONTROLE 

PARLAMENTAR DA ATIVIDADE REGULAMENTAR DO PODER 

EXECUTIVO (CF, ART. 49, V) - POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO 

NORMATIVA ABSTRATA - AÇÃO DIRETA CONHECIDA. REDE 

ESTADUAL DE ENSINO - CALENDARIO ESCOLAR ROTATIVO - 

PREVISÃO NO PLANO PLURIANUAL - ALEGADA INOBSERVANCIA 

DO POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES - EXERCÍCIO DE 

FUNÇÃO REGULAMENTAR PELO EXECUTIVO - RELEVÂNCIA 

JURÍDICA DO TEMA - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. - O 

CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE TEM 

OBJETO PRÓPRIO. INCIDE EXCLUSIVAMENTE SOBRE ATOS 

ESTATAIS PROVIDOS DE DENSIDADE NORMATIVA. A NOÇÃO DE 

ATO NORMATIVO, PARA EFEITO DE FISCALIZAÇÃO DA 

CONSTITUCIONALIDADE EM TESE, REQUER, ALÉM DE SUA 

AUTONOMIA JURÍDICA, A CONSTATAÇÃO DO SEU COEFICIENTE 

DE GENERALIDADE ABSTRATA, BEM ASSIM DE SUA 

IMPESSOALIDADE. - O DECRETO LEGISLATIVO, EDITADO COM 

FUNDAMENTO NO ART. 49, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO 

SE DESVESTE DOS ATRIBUTOS TIPIFICADORES DA 

NORMATIVIDADE PELO FATO DE LIMITAR-SE, MATERIALMENTE, A 

SUSPENSÃO DE EFICACIA DE ATO ORIUNDO DO PODER 

EXECUTIVO. TAMBÉM REALIZA FUNÇÃO NORMATIVA O ATO 

ESTATAL QUE EXCLUI, EXTINGUE OU SUSPENDE A VALIDADE OU 

A EFICACIA DE UMA OUTRA NORMA JURÍDICA. A EFICACIA 

DERROGATÓRIA OU INIBITORIA DAS CONSEQUENCIAS JURIDICAS 

DOS ATOS ESTATAIS CONSTITUI UM DOS MOMENTOS 

CONCRETIZADORES DO PROCESSO NORMATIVO. A SUPRESSAO 

DA EFICACIA DE UMA REGRA DE DIREITO POSSUI FORÇA 

NORMATIVA EQUIPARAVEL A DOS PRECEITOS JURIDICOS QUE 

INOVAM, DE FORMA POSITIVA, O ORDENAMENTO ESTATAL, EIS 

QUE A DELIBERAÇÃO PARLAMENTAR DE SUSPENSÃO DOS 

EFEITOS DE UM PRECEITO JURÍDICO INCORPORA, AINDA QUE EM 

SENTIDO INVERSO, A CARGA DE NORMATIVIDADE INERENTE AO 

ATO QUE LHE CONSTITUI O OBJETO. O EXAME DE 

CONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO LEGISLATIVO QUE 

SUSPENDE A EFICACIA DE ATO DO PODER EXECUTIVO IMPÕE A 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
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ANÁLISE, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DOS 

PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DO EXERCÍCIO DESSA 

EXCEPCIONAL COMPETÊNCIA DEFERIDA A INSTITUIÇÃO 

PARLAMENTAR. CABE A CORTE SUPREMA, EM CONSEQUENCIA, 

VERIFICAR SE OS ATOS NORMATIVOS EMANADOS DO EXECUTIVO 

AJUSTAM-SE, OU NÃO, AOS LIMITES DO PODER REGULAMENTAR 

OU AOS DA DELEGAÇÃO LEGISLATIVA. A FISCALIZAÇÃO ESTRITA 

DESSES PRESSUPOSTOS JUSTIFICA-SE COMO IMPOSIÇÃO 

DECORRENTE DA NECESSIDADE DE PRESERVAR, "HIC ET NUN", A 

INTEGRIDADE DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. - A 

PREVISÃO DO CALENDARIO ROTATIVO ESCOLAR NA LEI QUE 

INSTITUI O PLANO PLURIANUAL PARECE LEGITIMAR O EXERCÍCIO, 

PELO CHEFE DO EXECUTIVO, DO SEU PODER REGULAMENTAR, 

TORNANDO POSSIVEL, DESSE MODO, A IMPLANTAÇÃO DESSA 

PROPOSTA PEDAGOGICA MEDIANTE DECRETO. POSIÇÃO 

DISSIDENTE DO RELATOR, CUJO ENTENDIMENTO PESSOAL FICA 

RESSALVADO. 6      (grifou-se) 

 

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO 

LEGISLATIVO 547/2014 DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO AMAPÁ. ATO NORMATIVO QUE POSSUI EFEITOS 

GENÉRICOS E ABSTRATOS. DECRETO QUE, AO SUSTAR A 

VIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL, DETERMINOU A 

REPRISTINAÇÃO DE NORMAS ANTERIORES. INOVAÇÃO NA ORDEM 

JURÍDICA. CABIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 127, § 2º, E 128, §§ 3º E 

5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AUTONOMIA DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. DECRETO LEGISLATIVO QUE ANULOU A 

APROVAÇÃO DE PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DE INICIATIVA 

DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, SUSPENDEU A VIGÊNCIA 

DA LEI DELE DECORRENTE (LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL) E ANULOU OS ATOS POSTERIORES NELA 

FUNDADOS. MATÉRIA CUJO TRATAMENTO A CONSTITUIÇÃO DE 

1988 RESERVA A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. INICIATIVA 

CONFERIDA AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. 

DECRETO LEGISLATIVO QUE ALTEROU A DISCIPLINA JURÍDICA DA 

CARREIRA DOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 
6 ADI 748 MC / RS - Relator(a): Min. CELSO DE MELLO - Julgamento: 01/07/1992 - Órgão Julgador:  
Tribunal Pleno. 
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ESTADUAL, EM DESOBEDIÊNCIA AO ARTIGO 128, § 5°, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE 

CONTROLE POLÍTICO DE CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS A 

POSTERIORI. ATO DE NATUREZA LEGISLATIVA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 473 DO STF. AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE QUE SE JULGA PROCEDENTE. 1. O 

Ministério Público é o titular da iniciativa de projeto de lei que 

organiza, institui atribuições e estabelece a estrutura da carreira, 

dispondo também sobre a forma de eleição, de composição da 

listra tríplice e de escolha do Procurador-Geral de Justiça, na forma 

do artigo 128, §§ 3º e 5º, da Constituição Federal, observados os 

limites traçados pelo texto constitucional e pela legislação orgânica 

nacional (Lei 8.625/1993). 2. A espécie normativa do decreto 

legislativo não é instrumento capaz de revogar ou alterar as 

disposições de legislação que discipline matéria 

constitucionalmente reservada à lei complementar, muito menos 

quando a essa lei a Constituição Federal limita a iniciativa 

legislativa. Concluído o processo legislativo, a pronúncia de 

inconstitucionalidade de lei ou outro ato normativo primário, ainda 

que fundamentada em vício formal no seu trâmite legislativo, deve 

se dar por meio de decisão judicial, no exercício do controle judicial 

e repressivo de constitucionalidade. 3. Consectariamente, o 

Decreto Legislativo 547/2014, ao sustar a vigência da Lei 

Complementar Estadual nº 79/2013 sem que houvesse a hipótese 

de exorbitação de poder regulamentar ou dos limites de delegação 

legislativa (artigo 49, V, da CRFB/1988), tampouco sua pronúncia 

de inconstitucionalidade (artigo 52, X, da CRFB/1988), revela-se 

inconstitucional. Isso porque, a pretexto de preservar sua própria 

competência, o Decreto Legislativo consubstancia ato normativo 

modificador da disciplina jurídica da carreira dos integrantes do 

Ministério Público local, em desobediência às exigências 

estabelecidas pelo artigo 128, § 5°, da Constituição Federal. 4. O 

ato normativo impugnado exterioriza os elementos necessários ao 

cabimento da presente ação, visto que se reveste de densidade 

normativa primária. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada 

PROCEDENTE, declarando-se a inconstitucionalidade do Decreto 

Legislativo 547/2013 da Assembleia Legislativa do Estado do 

Amapá.7        (grifou-se) 

 
7 ADI 5184 / AP – Relator(a):  Min. LUIZ FUX - Julgamento:  30/08/2019 - Órgão Julgador:  Tribunal Pleno. 
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Nesse sentido, constata-se farta fundamentação jurídica na aludida 

Portaria nº 020-S (SEMOBI), de 13.05.2020, eis que, logo no seu preâmbulo, 

além de alguns pressupostos fáticos considerados necessários para o combate 

a pandemia causada pelo coronavírus, constam dela as seguintes disposições 

legais: a) artigo 65 da Lei Complementar nº 46, de 31.01.de 1994; b) artigo 

196 da Constituição Federal; c) Declaração de Emergência em Saúde Pública 

de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde; d) Portaria 

nº 188/GM/MS, de 03.02.2020 (declaração de emergência nacional); e e) 

artigo 9º do Decreto nº 4.636-R, de 19.04.20208; 

No entanto, os autores do projeto de decreto legislativo justificam 

a sustação da mencionada portaria argumentando que se trata da correção de 

supostas ilegalidades cometidas pelo Governo na sua edição. 

 Inicialmente, alegam para tanto, a violação do Princípio da 

Motivação dos Atos Administrativos, eis que entendem caracterizado um 

suposto desvio de finalidade na edição da portaria, posto que a finalidade da 

suspensão dos contratos de trabalhos dos cobradores não foi atingida, 

conforme se infere da seguinte transcrição: 

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 

CARTÃOGV, 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.     (grifou-se) 

 
8 Institui o mapeamento de risco para o estabelecimento de medidas qualificadas para enfrentamento da emergência 
de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19). 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
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Por seu turno, com objetivo de demonstrar a caracterização do 

desvio de finalidade na portaria, argumentam sua impropriedade para a 

redução do risco de contaminação dos usuários e rodoviários pelo coronavírus 

no transporte público, in verbis: 

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. 

Porém, em que pese ser natural a divergência quanto a eficácia dos 

atos de gestão do Governo, sendo possível ponderar-se argumentos razoáveis 

para ambos os lados, constitui-se insofismável a premissa de que as medidas 

adotadas na portaria possibilitam, em maior ou menor grau, a redução do risco 

de contaminação no transporte público, na medida em que isenta os próprios 

cobradores do contato diário com o vírus, em decorrência do seu ofício, mas, 

principalmente, na medida em que coíbe o contágio de milhares de usuários do 

transporte coletivo através da manipulação de dinheiro, em espécie. 

Dessa forma, apesar de meritória a iniciativa, mormente, por 

pretender assegurar o emprego dos cobradores do transporte coletivo, 

entende-se, S.M.J., que não restou caracterizado o suposto desvio de 

finalidade, quanto a esse argumento, tão pouco a consequente violação do 

Princípio da Motivação dos Atos Administrativos. 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 
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Por outro lado, alega-se ainda na justificativa do projeto que a 

referida portaria caracterizaria desvio de finalidade pela eventual falta de 

coerência do referido ato com a declaração do próprio Secretário de Estado de 

Mobilidade e Infraestrutura (SEMOBI), in verbis: 

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 (Fonte9). 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. 

Despiciendo tecer argumentação que venha cotejar o cumprimento 

de promessas políticas com a efetiva motivação dos atos de gestão 

governamental, haja vista que por princípio de direito, nem a vontade do 

legislador prevalece sobre a mens legis (espírito da lei), quanto mais uma 

declaração da qual não se vislumbra qualquer mácula ao interesse público, nos 

termos da motivação expressa no próprio ato, não caracterizando o aventado 

desvio de finalidade.   

Note-se ainda que a possibilidade de suspensão dos contratos de 

trabalho prevista na portaria é temporária, limitada a sessenta dias, nos 

termos do artigo 8º da Medida Provisória nº 936, de 1º.04.202010, o que 

também desarrazoa o argumento de desvio de finalidade, posto que não se 

coaduna com a alegada intenção de eliminar permanentemente os cargos dos 

cobradores do sistema do transporte público. 

Em síntese, não restou caracterizado o suposto desvio de finalidade 

ou a consequente violação do Princípio da Motivação dos Atos Administrativos, 

não havendo, por essa via, cogitar-se em exorbitância do poder regulamentar. 

 
9 https://diariodotransporte.com.br/2020/05/16/rodoviarios-do-transcol-na-grande-vitoria-decidem-paralisar-
transporte-em-defesa-de-cobradores-no-sistema/ 
10 Art. 8º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregador poderá acordar a suspensão 

temporária do contrato de trabalho de seus empregados, pelo prazo máximo de sessenta dias, que poderá ser 
fracionado em até dois períodos de trinta dias. 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 
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Por outro lado, também se argumenta na justificativa do projeto, 

que a referida portaria se reveste de ilegalidade, posto que ao proibir o 

pagamento das passagens em moeda corrente e permitir apenas o uso do 

CARTÃO-GV no transporte coletivo, configura contravenção penal esculpida no 

artigo 43 da Decreto-Lei nº 3.688, de 03.10.1941 - Lei das Contravenções 

Penais11 - e infração as disposições do artigo 39, incisos I e IX, da Lei Federal 

nº 8.078, de 11.09.1990 - Código de Defesa do Consumidor12. 

No entanto, o simples fato de que próprio CARTÃO-GV, que 

viabiliza o transporte coletivo, pode ser adquirido também mediante dinheiro, 

em espécie, refuta a configuração das supostas ilegalidades aventadas. Nestes 

termos, verifica-se que a questão remonta à prática de longa data, quando há 

décadas atrás, era necessário adquirir fichas para permitir as ligações nos 

antigos “orelhões” e, nem por isso, se considerava configurada contravenção 

penal, venda casada ou recusa de venda de bens ou de prestação de serviços. 

Ademais, o uso do cartão para transporte coletivo já vem sendo 

utilizado e permitido, nos termos da legislação em vigor, tal qual para usufruir 

outros diversos serviços e produtos, seja na esfera pública ou privada, v.g., os 

cartões telefônicos pré-pagos, onde você adquire em dinheiro a recarga de 

créditos para fazer ligações telefônicas ou acessar a internet; ou até mesmo os 

cartões de recarga nas chopeiras self-service, nas quais o cliente carrega 

créditos em um cartão, mediante eventual pagamento em dinheiro, para 

usufruir do produto, no caso, o chopp artesanal. 

Em suma, a utilização do cartão no transporte coletivo, de forma 

exclusiva ou não, consubstancia-se em mero procedimento para aquisição de 

uma prestação de serviços, que pode ser regulamentado pelo Poder Executivo, 

nos termos das disposições dos artigos 91, incisos I e V, alínea “a”, e 98, 

incisos I e II, da Constituição Estadual13, editadas em simetria com as normas 

dos artigos 84, incisos II e VI, alínea “a” e 87, incisos I e II, da Carta Federal. 

 
11 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.  
12 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. 
13 Art. 91. Compete privativamente ao Governador do Estado: I - exercer, com auxílio dos Secretários de Estado a 

direção superior da administração estadual; (...) V - dispor, mediante decreto, sobre: a) organização e funcionamento 
da administração estadual, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos.  
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Desta forma, nos termos da jurisprudência colacionada do 

Supremo Tribunal Federal, de onde de infere que pode revelar-se 

inconstitucional o decreto legislativo que venha a sustar o ato normativo sem 

que haja hipótese de exorbitação do poder regulamentar, entende-se, S.M.J., 

caracterizada a inconstitucionalidade do projeto de decreto legislativo em 

apreço, por infringência ao disposto no artigo 56, inciso IX, da Constituição 

Estadual, editado em simetria com o disposto no artigo 49, inciso V, da 

Constituição Federal14. 

Por fim, no que tange a emenda apresentada pelo Deputado Torino 

Marques, que intenta alterar o parágrafo único do artigo 1º do projeto de 

decreto legislativo em exame, com vistas a conferir retroatividade aos efeitos 

da suspensão da portaria, verifica-se que padece de inconstitucionalidade, 

pelos mesmos argumentos jurídicos expostos quanto a matéria principal. 

3. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opina-se pela inconstitucionalidade do 

presente Projeto de Decreto Legislativo nº 045/2020, de autoria dos 

Deputados Delegado Lorenzo Pazolini, Vandinho Leite, Carlos Von, Torino 

Marques, Delegado Danilo Banhiense e Capitão Assumção, que susta os efeitos 

da Portaria nº 020-S, de 13.05.2020, da Secretaria de Estado de Mobilidade e 

Infraestrutura (SEMOBI), que proíbe a utilização de dinheiro como forma de 

pagamento de passagens nos ônibus do Sistema Transcol, torna obrigatória a 

utilização do CartãoGV para acesso aos coletivos e suspende a atividade de 

cobrador no interior dos coletivos, a partir do dia 17.05.2020, bem como da 

emenda apresentada pelo Deputado Torino Marques. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Assembleia Legislativa, em 17 de junho de 2020. 

JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 
Procurador Adjunto 

 
Art. 98. Compete ao Secretário de Estado, além de outras atribuições que esta Constituição e as leis estabelecerem: I 

- exercer  a  orientação,  coordenação  e  supervisão  dos  órgãos  e entidades da administração estadual na área de 
sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo Governador; II- expedir instruções para a execução 

das leis, decretos  e regulamentos; 
14 Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: (...) V - sustar os atos normativos do Poder Executivo 
que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa; 
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