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PARECER TÉCNICO 

Projeto de Lei nº 186/2021 

Autor: Deputado Estadual Bruno Lamas 

Assunto: Dispõe sobre Guias de Turismo no Estado do Espírito Santo. 

1. RELATÓRIO 

Trata-se do Projeto de Lei nº 186/2021, de autoria do Deputado 

Estadual Bruno Lamas, que tem por finalidade dispor sobre Guias de Turismo no 

Estado do Espírito Santo, nos seguintes termos (principais trechos): 

Art. 1º Somente será considerado Guia de Turismo Regional o profissional 
que estiver cadastrado no Ministério do Turismo, de acordo com o que 
determina a Lei Federal nº 8.623, de 28 de janeiro de 1993, e que exerça 
suas atividades nos estritos termos deste diploma legal.  
Parágrafo único. A atividade de Guia de Turismo Regional compreende a 
recepção, o translado, o acompanhamento, a prestação de informações e de 
assistência em geral a turistas em itinerários ou roteiros, locais ou 
intermunicipais,de uma determinada Unidade da Federação.  
 
Art. 2º É expressamente vedado aos grupos ou às excursões de turistas, 
mesmo que acompanhados de Guias de Turismo Nacional, quando em visita 
ao Estado do Espírito Santo, dispensar a prestação de serviços do Guia de 
Turismo Regional, devidamente cadastrado no Ministério do Turismo.  
 
Art. 3º Serão promovidos, por meio de órgão autorizado pelo Ministério do 
Turismo, exames e avaliação, bem como cursos de atualização dos Guias de 
Turismo Regional que estiverem legalmente cadastrados. Art. 4º Nos exames 
e cursos estabelecidos no art.3º será abordado, obrigatoriamente, o seguinte:  
I - a evolução do Estado do Espírito Santo;  
II - a constituição e o funcionamento dos Poderes Estaduais;  
III - os aspectos urbanísticos da cidade de Vitória e dos municípios capixabas; 
(...)  
 
Art. 5º São obrigações inerentes ao exercício do Guia de Turismo as abaixo 
relacionadas:  
I - acompanhar, orientar e transmitir informações às pessoas ou a grupo de 
pessoas em excursão ou em visita ao Estado do Espírito Santo;  
II - portar, quando em serviço, a identificação de Guia de Turismo fornecida 
pelo Ministério do Turismo;  
III - promover e orientar os necessários despachos e a liberação de 
passageiros e/ou suas respectivas bagagens, nos terminais de embarque e 
desembarque, rodoviários, aéreos, marítimos, fluviais e ferroviários.  
 
Art. 6º O Guia de Turismo terá direito ao acesso a museus, bibliotecas, 
galerias de arte e feiras de exposição, gratuitamente, quando estiver 
conduzindo pessoas ou grupos de pessoas, em visitas ao Estado, 
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observadas as normas de cada um dos estabelecimentos aqui referidos e 
desde que devidamente credenciado e identificado.  
 
Art. 7º No exercício da função, o Guia de Turismo deverá comportar-se com 
absoluta probidade, dedicação e responsabilidade, de forma a sempre zelar 
pelo bom nome da profissão, bem como da Secretaria de Estado de Turismo.  
 
Art. 8º O órgão fiscalizador competente terá a obrigação de fiscalizar e fazer 
cumprir a presente Lei.  
 
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Em sua justificativa, o autor argumenta que uma das maneiras para 

acompanhar a evolução do turismo é qualificar profissionais bem preparados para 

atender uma demanda que está cada vez mais exigente e que, observando as 

mudanças que acompanham a atividade turística que deve evoluir e se 

profissionalizar a cada tempo, não se admite a atuação de pessoas como sendo 

“Guias” sem a devida formação profissional, visto que a atividade turística se 

profissionalizou. Alega que, tendo em vista a lei federal 8.623/1993, que define a 

profissão Guia de Turismo, é importante que nosso Estado tenha a regulamentação 

para os seus profissionais. 

A matéria foi protocolada no dia 10.05.2021 e lida no expediente da 

sessão ordinária do dia 11.05.2021. A Diretoria de Redação ofereceu estudo de 

técnica legislativa no dia 17.05.2021. 

Em seguida, a propositura recebeu encaminhamento para esta 

Procuradoria Legislativa para análise e parecer, na forma do art. 3º, inciso XX, da Lei 

Complementar Estadual nº 287/2004, combinado com o art. 121 do Regimento 

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/2009). Distribuída a matéria, coube-me 

examiná-la e oferecer parecer técnico. 

É o relatório. 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

Preliminarmente, é conveniente consignar que esta manifestação toma 

por base, exclusivamente, os elementos que constam até a presente data nos autos 
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do Projeto de Lei no. 186/2021 e que incumbe a esta Procuradoria prestar consultoria 

sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e 

oportunidade dos atos praticados no âmbito desta ALES, nem analisar aspectos 

econômicos ou de natureza eminentemente técnico-administrativa. 

2.1. Constitucionalidade Formal 

Verifica-se a inconstitucionalidade formal quando ocorre algum tipo de 

vício no processo de formação das normas, seja no processo legislativo de sua 

elaboração, seja em razão de sua elaboração por autoridade incompetente. 

A inconstitucionalidade formal orgânica decorre da inobservância da 

competência legislativa para a elaboração do ato. Faz-se necessário verificar se a 

competência para elaboração da proposição é da União, do Estado ou de Município. 

Dentro do panorama de distribuição de competências erigido pela 

CRFB/1988, em especial com base no que determina o princípio federativo 

estabelecido expressamente em seus arts. 1º1 e 252, tem-se que a autonomia 

legislativa de cada ente federativo é assegurada nos termos da Carta da República, 

desde que atendidos os seus preceitos e princípios. 

A propositura em questão objetiva dispor sobre Guias de Turismo no 

Estado do Espírito Santo. Dentre outros, estabelece condições para que o 

profissional seja considerado guia de turismo (art. 1º.) e obrigações inerentes ao 

exercício da profissão (art. 5º). Ou seja, visa regulamentar determinados aspectos 

do exercício da profissão de guia de turismo 

A CRFB/1988, em seu art. 22, XVI estabelece a competência legislativa 

privativa da União para tratar da matéria. In verbis: 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, 
aeronáutico, espacial e do trabalho; 
(...) 

 
1 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 

Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. 
2 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. 
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XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o 
exercício de profissões; (...). 
 
 

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica 

na linha da competência privativa da União para tratar da matéria. In verbis:  

EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 8.107, de 27 de 
outubro de 1992, e Decretos nº 37.420 e nº 37.421, todos do Estado de 
São Paulo. Regulamentação da atividade de despachante perante os 
órgãos da Administração Pública estadual. Competência legislativa 
privativa da União (art. 22, I e XVI, da CF/88). Ratificação da cautelar. 
Ação julgada procedente. 1. A Lei estadual nº 8.107/92, a pretexto de 
prescrever regras de caráter administrativo acerca da atuação dos 
despachantes junto aos órgãos públicos estaduais, acabou por 
regulamentar essa atividade, uma vez que estabeleceu os próprios 
requisitos para seu exercício. Violação da competência legislativa da 
União, a quem compete privativamente editar leis sobre direito do trabalho 
e sobre condições para o exercício de profissões. Precedentes. A norma 
de que trata o art. 5º, XIII, da Carta Magna, que assegura ser “livre o 
exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as 
qualificações profissionais que a lei estabelecer”, deve ter caráter nacional, 
não se admitindo que haja diferenças entre os entes federados quanto aos 
requisitos ou condições para o exercício de atividade profissional. 2. O 
Estado de São Paulo, conforme se verifica nos arts. 7º e 8º da lei 
impugnada, impôs limites excessivos ao exercício da profissão de 
despachante no âmbito do Estado, submetendo esses profissionais liberais 
a regime jurídico assemelhado ao de função delegada da administração 
pública, afrontando materialmente o disposto no art. 5º, inciso XIII, da 
Carta Magna. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.3 

 

EMENTA: 1. Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Distrital no 
3.136/2003, que "disciplina a atividade de transporte de bagagens nos 
terminais rodoviários do Distrito Federal". 3. Alegação de usurpação 
de competência legislativa privativa da União para legislar sobre 
direito do trabalho (CF, art. 22, I) e/ou sobre "condições para o 
exercício de profissões" (CF, art. 22, XVI). (...) 5. Quanto à violação ao 
art. 22, XVI, da CF, na linha dos precedentes do STF, verifica-se a 
inconstitucionalidade formal dos arts. 2º. e 8º. do diploma impugnado por 
versarem sobre condições para o exercício da profissão. Precedente 
citado: ADI-MC no 2.752/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, maioria, 
DJ 23.4.2004. (...)7. Ação direta julgada procedente para declarar a 
inconstitucionalidade da legislação impugnada.4 

“Profissão de motoboy. Regulamentação. Inadmissibilidade. (...) 
Competências exclusivas da União. (...) É inconstitucional a lei distrital 
ou estadual que disponha sobre condições do exercício ou criação de 

 
3 ADI 4387 / SP - SÃO PAULO  Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI Julgamento:  04/09/2014  Órgão 
Julgador: Tribunal Pleno 
4 ADI 3587 / DF - DISTRITO FEDERAL Relator(a):  Min. GILMAR MENDES  Julgamento:  12/12/2007  Órgão 
Julgador:  Tribunal Pleno 
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profissão, sobretudo quando esta diga à segurança de trânsito.” (ADI 
3.610, rel. min. Cezar Peluso, julgamento em 1º-8-2011, Plenário, DJE de 
22-9-2011.) Vide: ADI 3.679, rel. min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 
18-6-2007, Plenário, DJ de 3-8-2007. 

 

Destaca-se que a profissão de guia de turismo já foi regulamentada pela 

União, através da Lei Federal no. 8.623/1993. A Portaria no. 58/2015 do Ministério do 

Turismo, que dá nova redação ao inciso V do art. 9º da Portaria nº 27, de 30 de 

janeiro de 2014, que estabelece requisitos e critérios para o exercício da atividade 

de Guia de Turismo, por sua vez tratou de estabelecer o acesso gratuito dos guias 

aos estabelecimentos, in verbis: 

Art. 1º O inciso V do art. 9º da Portaria MTur nº 27, de 30 de janeiro de 
2014, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 9º No exercício da atividade, o guia de turismo deverá: 
(…) 
V – ter acesso gratuito a museus, galerias de arte, exposições, 
feiras, bibliotecas e pontos de interesse turístico, quando estiver 
conduzindo ou não pessoas ou grupos, observadas as normas 
de cada estabelecimento, desde que devidamente credenciado 
como guia de turismo;” (NR) 
 
 

Assim sendo, constata-se que o Estado do Espírito Santo não tem 

competência legislativa para tratar da matéria alvo do Projeto de Lei no. 186/2021. 

Trata-se de tema cuja competência legislativa é privativa da União, o que nos leva a 

concluir pela inconstitucionalidade formal da proposição, por incompetência 

legislativa (art. 22, I e XVI da CRFB/1988). 

Enfim, são estes os aspectos que acarretam a inconstitucionalidade do 

Projeto de Lei. Deixa-se de mencionar os demais aspectos da proposição, nos 

termos do parágrafo único do art. 16 do Ato da Mesa no. 964/2018. 

3. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opino pela INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL do 

Projeto de Lei no. 186/2021, de autoria do Exmo. Deputado Estadual Bruno Lamas, 

por invasão de competência legislativa privativa da União. 
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É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Vitória/ES, 19 de maio de 2021. 

 

DIOVANA BARBOSA LORIATO HERMESMEYER 

Procuradora da ALES 
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