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PROJETO DE LEI Nº________ /2020 

  

Altera a Lei nº a Lei Nº 3.939, de 19 de junho de 

1987, que obriga as empresas detentoras de 

permissão, autorização ou outro ato 

administrativo para exploração de serviços de 

transportes coletivos de passageiros na 

Aglomeração urbana da Grande Vitória, a 

aceitarem a meia-tarifa concedida aos 

estudantes regularmente matriculados em 

estabelecimento de ensino de primeiro e 

segundo graus, técnico-profissionalizantes, pré-

vestibulares e superiores de graduação e pós-

graduação, reconhecidos oficialmente. 

  

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETA: 

 

Art. 1º Fica revogado o parágrafo único do art. 2º da Lei nº 3.939, de 19 de junho de 1987. 

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

  

Sala das Sessões, em 27 de janeiro de 2020. 

 

 

Delegado Lorenzo Pazolini 

Deputado Estadual 
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JUSTIFICATIVA 

 

Inicialmente cabe ressaltar que a proposta legislativa tem o objetivo de aprimoramento da 

Lei Estadual nº 3.939, de 19 de junho de 1987, com a finalidade de revogar o parágrafo único 

do art. 2º, que proíbe a recarga do vale-transporte estudantil com redução de 50% do valor 

integral no período de recesso escolar. 

 

Os ônibus começaram a operar em grande escala por volta de 1910, oferecendo as vantagens 

de flexibilidade quanto a itinerários, adaptação às modificações das vias urbanas e custos de 

instalação mais baixos, se comparados às soluções ferroviárias. A rapidez e as facilidades do 

transporte ‘porta-a-porta’ o tornaram um meio de transporte de rápida difusão, especialmente 

nas metrópoles dos países menos desenvolvidos devido à escassez de recursos. 

 

No que tange ao transporte público estudantil, a Constituição Estadual assegura, expressamente 

no § 4º do art. 174 e nos § 4º e 6º do art. 229, que “o Estado incumbir-se-á de assumir o 

transporte escolar integral dos estudantes matriculados no ensino médio, no ensino técnico e no 

ensino superior, matriculados nas redes públicas estadual e federal.  

 

Aqui no Estado do Espírito Santo, o cartão Transcol Escolar é destinado aos alunos do ensino 

público ou privado, que não possuem direito ao cartão escolar gratuito, e garante 50% de 

desconto no preço da tarifa do ônibus. Contudo, segundo a Lei Nº 3.939, de 19 de junho de 

1987, em seu Art. 2º, parágrafo único, o passe escolar só pode ser comercializado mensalmente, 

excetuando-se os períodos de férias escolares. 

 

Entretanto, a Constituição do Espírito Santo é bastante clara ao prever, no § 1º do art. 229 que 

“os estudantes de qualquer grau ou nível de ensino oficial e regular, na forma da lei, terão 

redução de cinquenta por cento no valor da tarifa dos transportes coletivos intermunicipais 

urbanos”, pouco importando, portanto, tratar-se de período letivo ou de férias, haja vista que no 
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período acadêmico, os estudantes da rede pública já têm o direito à gratuidade no transporte 

entre suas residências e as instituições de ensino. Trata-se de direito social. 

 

Percebe-se, portanto, que a Constituição assegura o direito à meia passagem, 

independentemente do período do ano, motivo pelo qual não há justificativa para impossibilitar a 

recarga do passe escolar durante as férias.  Ademais, os calendários das instituições de ensino 

variam e algumas instituições oferecem disciplinas durante as férias oficiais (que duram cerca de 

três meses), as chamadas turmas de verão, além de reuniões de grupos de pesquisa científica e 

extensão universitária. Frise-se que mesmo durante as férias, muitos estudantes realizam 

estágio acadêmico, uma ferramenta de extensão do ensino/aprendizado e faz parte do projeto 

pedagógico de cada curso.  

 

Visando facilitar a rotina dos estudantes e a garantia do direito previsto constitucionalmente, a 

presente proposição visa a revogar o artigo da referida lei, de forma a possibilitar a recarga de 

cartões de passe estudantil, mesmo em períodos de recesso escolar.  

 

Face ao exposto, conclamamos o apoio e o atendimento do Exmo. Sr. Governador ao presente 

Projeto de Lei, por reconhecer a importância e o interesse público que ele traduz, oportunidade 

em que reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração. 
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