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PARECER TÉCNICO 

 

PROPOSIÇÃO: Projeto de Lei nº 312/2022 
Autora: Deputado Marcos Garcia 
Assunto: “Assegura aos candidatos inscritos 
no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e 
nos vestibulares de Instituições Públicas de 
Ensino em funcionamento no Estado a 
prestação gratuita do serviço de transporte 
coletivo intermunicipal rodoviário.” 
 

 

RELATÓRIO 
 

Trata-se do Projeto de Lei nº 312/2022, de autoria do Senhor Deputado Marcos 

Garcia, cuja finalidade é a de assegura aos candidatos inscritos no Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) e nos vestibulares de Instituições Públicas de 

Ensino em funcionamento no Estado do Espírito Santo a prestação gratuita do 

serviço de transporte coletivo intermunicipal rodoviário, e, para tanto, presenta 

regulamentação correspondente ao seu objeto normativo. 

 

A referida proposição legislativa foi protocolizada, automaticamente pelo Software 

para Virtualização do Poder Legislativo - ALES DIGITAL, no dia 08 de julho de 

2022. E, no dia 11 do mesmo mês e ano, foi lida na Sessão Ordinária deste Poder 

Legislativo, sendo que neste último evento recebeu, do Senhor Presidente da Mesa 

Diretora, o seguinte despacho: “Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento 

Interno, às Comissões de Justiça, de Educação, de Mobilidade Urbana e de 

Finanças”. 

 

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 deste Poder Legislativo (Resolução nº 2.700/2009). Distribuída a matéria, 

coube-me examiná-la e oferecer parecer técnico. 
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Em adendo, cabe grifar que os autos de tal projeto de lei não informam que ocorreu a 

devida publicação do mesmo no Diário do Poder Legislativo – DPL, desta forma, 

destaca-se que este procedimento é regimental e não pode ser dispensado, sob pena 

de invalidade do referido projeto por irregularidade formal insanável, nos termos dos 

artigos 120 e 149 da Resolução nº 2.700/2009). 

 

É o relatório. 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

Conforme acima grifado, o Projeto de Lei nº 312/2022, de autoria do Senhor 

Deputado Marcos Garcia, tem por objeto dispor que: “aos candidatos inscritos no 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e nos demais vestibulares de Instituições 

Públicas de Ensino em funcionamento no Estado, fica assegurado o direito à 

utilização gratuita do serviço de transporte coletivo intermunicipal rodoviário no dia da 

realização dos exames”. Neste contexto, para ter o referido direito, o candidato 

deverá apresentar o comprovante de inscrição nos referidos exames e documento 

com foto que permita a sua identificação. Por fim, dispensa prazo de vacatio legis. 

 

Não obstante, com essa teleologia, o parlamentar autor do projeto ora em apreço 

vislumbra garantir o benefício de gratuidade do transporte público intermunicipal para 

os candidatos realizarem o exame do ENEM. Nesses termos, a proposição legislativa 

ora em análise é adequada e meritória em face do interesse público envolvido. 

Entretanto, extrai-se da análise jurídica do indicado projeto de lei em questão a 

existência de antinomia com o ordenamento constitucional e legal. Senão vejamos:  

 

A inconstitucionalidade irreparável decorre do conteúdo da matéria (cessão de 

passagens gratuitas, no sistema de transporte coletivo intermunicipal de 

passageiros no Estado do Espírito Santo, para candidatos ao exame do ENEM) 

regulada pelo objeto do Projeto de Lei nº 312/2022 ser expressamente vedada pela 

Constituição Estadual, na medida em que esta lei estadual maior hierarquicamente 
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prevê, taxativamente, as hipóteses de concessão de gratuidade no sistema de 

transporte coletivo intermunicipal (relação esta de hipóteses permitidas para receber 

o benefício que não contempla a hipótese pretendida pelo projeto de lei ora em 

análise), da mesma forma que proíbe a inclusão de novas modalidades de 

benefícios. Vejamos os seguintes comandos da Constituição Estadual, com destaque 

para o caput e os §§ 1º, 2º e 10, do art. 229: 

 

“Art. 227. O transporte coletivo de passageiros é serviço público 

essencial, obrigação do Poder Público, responsável por seu 

planejamento, gerenciamento e sua operação, diretamente ou mediante 

concessão ou permissão, sempre através de licitação.  

  

Parágrafo único - Cabe ao Estado o planejamento, o gerenciamento e a 

execução da política de transporte coletivo intermunicipal e 

intermunicipal urbano, e aos Municípios os da política de transporte 

coletivo municipal, além do planejamento e administração do trânsito.  

 

(...)  

 

Art. 229. Aos maiores de sessenta e cinco anos e aos menores de cinco 

anos de idade, e às pessoas com deficiência é garantida a gratuidade 

no transporte coletivo urbano, mediante a apresentação de documento 

oficial de identificação e, na forma da lei complementar de iniciativa do 

Poder Executivo, em cujo texto constará parâmetros necessários para a 

habilitação do deficiente ao benefício, especialmente em relação ao 

grau de sua capacidade física, à condição financeira de sua família e à 

limitação do uso da gratuidade. 

   

§ 1º - Os estudantes de qualquer grau ou nível de ensino oficial e 

regular, na forma da lei, terão redução de cinqüenta por cento no valor 

da tarifa dos transportes coletivos intermunicipais urbanos. 

 

§ 2º - Fica vedada a concessão de gratuidade no transporte coletivo 

rodoviário intermunicipal, redução no valor de sua tarifa fora dos casos 

previstos neste artigo e, ainda, a inclusão ou manutenção de subsídio 

de qualquer natureza para cobrir déficit de outros serviços de 

transporte. 

 

(...) 
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§ 4º Os estudantes matriculados no ensino médio das redes públicas 

estadual e federal farão jus à gratuidade integral da tarifa no Sistema 

Transcol, exclusivamente para os deslocamentos 

residência/escola/residência nos horários e linhas específicas para 

esses deslocamentos. 

 

§ 5º A gratuidade estabelecida no § 4º deste artigo poderá ser extensível, na 

forma da lei de iniciativa do Poder Executivo Estadual, aos estudantes de 

ensino técnico da rede pública estadual e federal.  

 

§ 6º Os estudantes de ensino superior, matriculados nos 

estabelecimentos da rede pública, os estudantes que estejam 

contratados com o Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, bem 

como os bolsistas beneficiados por programas estaduais e federais, na 

forma da lei de iniciativa do Poder Executivo Estadual, farão jus à 

gratuidade integral da tarifa no Sistema Transcol, exclusivamente para os 

deslocamentos residência/faculdade/residência nos horários e linhas 

específicas para esses deslocamentos. 

   

§ 7º Os beneficiários da gratuidade estabelecida pelo § 6º deverão 

comprovar insuficiência de renda familiar, na forma da Lei de iniciativa do 

Poder Executivo Estadual. 

   

§ 8º O estudante que optar por alguma das gratuidades fixadas nos §§ 4º, 5º 

e 6º não fará jus ao benefício de meia tarifa concedido pelo § 1º deste artigo.  

 

§ 9º ................ 

 

§ 10. Aos maiores de sessenta e cinco anos, aos menores de seis anos 

de idade e às pessoas com deficiência é garantida a gratuidade no 

transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros, mediante 

a apresentação de documento oficial de identificação e, nos estritos 

termos fixados em lei complementar específica, de iniciativa do Poder 

Executivo, que definirá os parâmetros necessários para a habilitação 

dos beneficiários da gratuidade, especialmente em relação ao grau de 

capacidade física, à condição financeira de sua família e à limitação do 

uso.” 

(NEGRITOS E GRIFOS DE NOSSA AUTORIA) 

 

Cabe gizar que nem todos os candidatos ao exame do ENEM estão na condição 

de estudante (muitos já não estão mais matriculados em escolas), da mesma 
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forma que até para os que estão na condição de estudantes o pretenso direito 

não os alcançariam, haja vista que a própria ordem constitucional condiciona o 

direito de transporte público gratuito para estes quando matriculados em 

escola das redes públicas estadual e federal e, assim mesmo, para o exclusivo 

deslocamento residência/escola/residência nos horários e linhas específicas 

para esses deslocamentos – o quê não inclui a ida para realizar exame do 

ENEM. 

 

Como se verifica do resultado da exegese jurídica da pretensa normatividade do 

Projeto de Lei nº 312/2022 em cotejo com os comandos da Constituição Estadual, em 

que pese o justo propósito que norteou a iniciativa parlamentar, a mencionada 

proposição legislativa padece de vício insanável de constitucionalidade material e 

formal, por se tratar de concessão de benefício expressamente vedado pela 

Constituição Estadual (hipótese estranha do rol taxativo de hipóteses permitidas 

constitucionalmente – maior de 65 anos, portador de necessidades especiais e 

estudantes da rede pública de ensino para o trajeto exclusivo 

residência/escola/residência nos horários e linhas específicas para esses 

deslocamentos), bem como pela circunstância de que até as hipóteses permitidas 

conformam matéria cuja iniciativa é, incontestavelmente, reservada ao Chefe do 

Poder Executivo. 

 

E, se não bastasse, o mesmo modal de inconstitucionalidade se replica em relação 

ao Projeto de Lei nº 312/2022, no que tange ao transporte público urbano 

intermunicipal da Região Metropolitana da Grande Vitória (competência estadual) 

imprimir noveis atribuições para entidade da Administração Indireta do Estado do 

Espírito Santo. Em outros termos, o projeto é de autoria parlamentar e, ao mesmo 

tempo, objetiva instituir procedimentos próprios de entidade do Poder Executivo, de 

forma a criar atribuição nova para a empresa pública estadual denominada de 

Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito 

Santo – CETURB, haja vista que tal órgão só é competente para tratar, 

exclusivamente, de benefício de gratuidades de passagens para pessoas maiores 
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de 65 anos, portador de necessidades especiais e estudantes conforme 

especificado. 

 

É de conhecimento público que desde a lei originária da CETURB (Lei Estadual nº 

3.693/1984), tal empresa pública é vinculada à Secretaria de Estado do Interior e dos 

Transportes (atualmente Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura – SEMOBI), nos 

termos do Artigo 32, da Lei 343/1975, e que possuía (e continua possuindo) 

competência vinculada somente para ser a concessionária única e exclusiva dos 

serviços intermunicipais de transportes públicos de passageiros da Aglomeração 

Urbana da Grande Vitória. Mas, o objeto normativo do Projeto de Lei nº 312/2022 

pretende criar a atribuição para a CETURB de modo a lhe conferir a obrigação de 

regulamentar o pretenso serviço de transporte de passageiros conforme 

procedimentos que especifica. 

 

Nesses termos e por ser de autoria parlamentar, a proposição em comento também 

fere, irremediavelmente, tanto a iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder 

Executivo, quanto o Princípio da Reserva de Administração. Desta forma, tem-se o 

diagnóstico incontestável de que o Projeto de Lei nº 312/2022 realmente versou, mais 

uma vez, sobre tema de iniciativa legislativa privativa do Governador do Estado, pois 

objetiva criar nova atribuição para a Administração Pública do Estado do Espírito 

Santo, na medida em que implica em novel atribuição para a CETURB e para a 

Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura – SEMOBI. Destarte, ter-se-ia que ocorrer, 

necessariamente, reorganização administrativa e de pessoal da própria 

administração do Poder Executivo e de sua entidade da Administração Indireta. 

 

Esse quadro demonstra a inconstitucionalidade pela específica situação definida no 

texto da proposição legislativa em comento, pois, por ser de autoria de parlamentar, 

não poderia prever ações que impliquem em organização administrativa e de pessoal 

da administração do Poder Executivo e, tão pouco, em criar atribuição nova para 

Secretaria e empresa pública do Estado do Espírito Santo. Nesse contexto, o projeto 

de lei em apreço viola diretamente a esfera de Iniciativa Legislativa Privativa do 

Chefe do Poder Executivo. Vejamos o que define a Constituição Estadual in verbis: 
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Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da 

Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao 

Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos 

nesta Constituição. 

 

Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis 

que disponham sobre:  

(...) 

III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder 

Executivo; 

(...) 

VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos 

do Poder Executivo. 

 

(...) 

 

Art. 91.  Compete privativamente ao Governador do Estado: 

I - .......................... 

II - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta 

Constituição; 

 

Uníssono a este topoi jurídico, o próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou 

em casos idênticos e se posicionou no sentido de preservar incontest os Princípios 

da Reserva de Administração do Poder Executivo e da Separação dos Poderes (ADI-

MC 776/RS – Órgão Julgador: Tribunal Pleno – Relator: Ministro Celso de Mello – 

Julgamento: 23/10/1992. DJ 15-12-2006 PP-00080; ADI-MC 2364 – Órgão Julgador: 

Tribunal Pleno – Relator: Ministro Celso de Mello – Julgamento: 23/10/1992. DJ 15-

12-2006 PP-00080).  

 

Não obstante, julgando a constitucionalidade de uma lei do Estado do Espírito Santo, 

o Excelso Pretório ratificou o seu posicionamento, inclusive para concluir que nem na 

hipótese de sanção haveria convalidação do vício de inconstitucionalidade resultante 

da usurpação do poder de iniciativa do chefe do Poder Executivo (ADI 2867/ES – 

Órgão Julgador: Tribunal Pleno – Relator: Ministro Celso de Mello – Julgamento: 

03/12/2003. DJ 09-02-2007 PP-00016). 
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Inclusive, nota-se que a inconstitucionalidade formal detectada é insanável e, 

portanto, não possui emenda que dê saneamento a tal gravame. Em suma, o Projeto 

de Lei nº 312/2022, de autoria do Senhor Deputado Marcos Garcia é material e 

formalmente inconstitucional. Destarte, propomos a seguinte conclusão: 

 

DISPOSITIVO 

 

EX POSITIS, somos pela INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de Lei nº 

312/2022, de autoria do Senhor Deputado Marcos Garcia. 

 

É o nosso entendimento. 

 
Vitória, 14 de julho de 2022. 

 

GUSTAVO MERÇON 
Procurador Legislativo 
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