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PROCURADORIA LEGISLATIVA 

 

PROJETO DE LEI Nº 312/2022 

AUTOR: Deputado Marcos Garcia 

EMENTA: Assegura aos candidatos inscritos no Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM) e nos demais vestibulares de Instituições Públicas de Ensino 

em funcionamento no Estado a prestação gratuita do serviço de transporte coletivo 

intermunicipal rodoviário, na forma que especifica. 

 

DESPACHO 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

Trata-se do Projeto de Lei nº 312/2022, de autoria do Exmo. Deputado 

Marcos Garcia, que assegura aos candidatos inscritos no Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM) e nos demais vestibulares de Instituições Públicas de Ensino 

em funcionamento no Estado a prestação gratuita do serviço de transporte coletivo 

intermunicipal rodoviário. 

O procurador designado emitiu parecer pela inconstitucionalidade da 

proposição. 

Conforme bem pontuado pelo Procurador, o Projeto de Lei traz ponto de 

divergência jurídica no fato de tratar de matéria (cessão de passagens gratuitas, no 

sistema de transporte coletivo intermunicipal de passageiros no Estado do Espírito 

Santo, para candidatos ao exame do ENEM) a qual a Constituição Estadual “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 
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análise), da mesma forma que proíbe a inclusão de novas modalidades de 

benefícios”. 

Nesse contexto, salientou o Eminente Procurador que nem todos os 

candidatos ao exame do ENEM estão na condição de estudante, muitos já não 

estão mais matriculados em escolas, não fazendo jus, portanto, ao benefício de 

gratuidade de passagens. 

Ademais, além da inconstitucionalidade material acima apontada, o 

projeto ainda invade a iniciativa do Chefe do Poder Executivo, uma vez que, ao 

ampliar a gratuidade de transporte público, interfere na relação contratual 

estabelecida entre o Poder Concedente, no caso, o Governo do Estado, e 

respectivos concessionários e permissionários de serviço público. 

Deveras, o transporte coletivo de passageiros, a exemplo de tantos 

outros serviços públicos, muito embora possa ser prestado diretamente pelo Estado 

(CF, art. 175), muitas vezes é realizado em regime de concessão ou permissão, no 

qual o Ente Público (concedente) delega a um terceiro (concessionário ou 

permissionário) a realização de uma atividade (serviço) de que é titular. 

Em decorrência do disposto no art. 84, incisos II e III, da Constituição 

Federal, de observância obrigatória pelos Estados em face do princípio da simetria, 

somada à inequívoca natureza jurídica contratual das concessões e permissões de 

serviço público, faz com que Chefe do Executivo detenha a competência exclusiva 

não apenas para celebrar tais ajustes em nome da respectiva Unidade Federada, 

mas também para formular políticas atinentes à execução das referidas pactuações. 

Logo, por me perfilhar ao entendimento do procurador designado, sugiro 

o ACOLHIMENTO do parecer jurídico, nos termos exarados. 

Vitória, 10 de agosto de 2022. 

 

Liziane Maria Barros de Miranda 

Procuradora da Assembleia Legislativa ES 
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