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Projeto de Lei nº 66/2020  
Autor: Deputado Delegado Lorenzo Pazolini 
Ementa: “Altera 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, prévestibulares e superiores de graduação 
e pósgraduação, reconhecidos oficialmente.”  

 

 

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral, 

O Deputado proponente apresentou o referido Projeto de Lei com a nobre intenção de 

revogar o parágrafo único, do art. 2º, da 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, prévestibulares e superiores de graduação e 

pósgraduação, reconhecidos oficialmente. Neste contexto, tal parágrafo único objeto 

de pretensa revogação prevê a vedação da recarga do vale-transporte estudantil com 

redução de 50% do valor integral no período de recesso escolar – sendo, assim, a 

teleologia da proposição ora em apreço garantir o benefício, também, no referido 

período de “férias escolares”. 

O Procurador de piso designado emitiu parecer técnico jurídico pela 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei 

nº 66/2020, considerando para tanto que o objeto do mesmo “(...) trata de direito 

econômico, matéria de competência legislativa concorrente entre a União e os 

Estados, nos termos do art. 24, I da CRFB/1988”, neste sentido indica jurisprudência 

em que demonstra a iniciativa privada suportando “meia entrada” de estudantes em 

casas de em casas de diversão, esporte, cultura e lazer (ADI 1950/SP).  Avançando, 
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argumenta que o projeto não regula matéria de iniciativa legislativa privativa do Chefe 

do Poder Executivo. 

Diante do diagnóstico suso mencionado, pedimos vênia para apresentar entendimento 

divergente em face de peculiaridades do presente caso concreto. De plano deve-se 

aferir que as hipóteses alcançadas pela jurisprudência arrolada pelo fundamento do 

Parecer Técnico (casas de diversão, esporte, cultura e lazer) converge para a iniciativa 

privada que tem liberdade de “reequilibrar” receita com a majoração do preço cobrado 

de outros segmentos de tomadores de serviço (exemplo de aumento do ingresso de 

cinema dos “não estudantes” para suportar e reequilibrar a receita em virtude do 

benefício de “meia entrada” dos “estudantes”); porém, in casu, essa possibilidade é 

vedada por força de contrato público de concessão de serviço público, haja vista que o 

serviço de transporte coletivo de passageiros na Região Metropolitana da Grande 

Vitória - açambarcado pela Lei nº 3.939/1987 – é decorrente de contrato público de 

concessão já firmado e em execução, bem como o gerenciamento e o controle de 

tarifas decorrem da ação da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória - 

CETURB-GV.  

Outrossim, ao contrário das casas de diversão, esporte, cultura e lazer, diante da 

hipótese de entrada em vigor do projeto ora em apreço, as empresas concessionárias 

não poderiam, simplesmente, aumentar unilateralmente a tarifa dos não estudantes 

para garantir a mantença do equilíbrio econômico-financeiro de seus contratos de 

concessão em curso; e isto (o comprometimento de receita adequada e contratada 

pela planilha de custo operacional) implicaria, consequentemente, em forçar as 

concessionárias a realizar desobediência ao disposto no próprio artigo 22 do Código 

de Defesa do Consumidor - Lei Federal nº 8.078, de 11.09.1990, que obriga aos 

órgãos públicos ou as empresas concessionárias a fornecer serviços adequados, 

eficientes e seguros.  

 

Destarte, as fontes de sustentação jurídica trazida pelo Procurador designado não 

convergem para o contexto de contratos públicos de permissão, autorização ou 
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concessão em curso de execução. Em verdade, a pretensa lei gera, sim, efeito direto 

nas cláusulas contratuais já firmadas pelas concessionárias, na medida em que exige 

condição de benefício que gera custo direto para o sistema e desequilibra a relação 

entre a receita e a despesa. E, como o número de estudantes é significativo no número 

total de tomadores do serviço, o Projeto de Lei nº 66/2020, incontestavelmente, afeta 

significativamente o equilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão de 

exploração do serviço de transporte coletivo de passageiros na Região Metropolitana 

da Grande Vitória. Dessarte, ao ingerir neste serviço público e, ainda, por ser de 

autoria parlamentar, o dito projeto de lei comete inconstitucionalidade insanável. 

Uníssono a este entendimento, dita o STF: 

 

“A lei estadual afeta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato 

de concessão de obra pública, celebrado pela administração capixaba, 

ao conceder descontos e isenções sem qualquer forma de 

compensação. Afronta evidente ao princípio da harmonia entre os 

poderes, harmonia e não separação, na medida em que o Poder 

Legislativo pretende substituir o Executivo na gestão dos contratos 

administrativos celebrados. 

[ADI 2.733, rel. min. Eros Grau, j. 26-10-2005, P, DJ de 3-2-2006.] 

 

“Lei estadual, máxime quando diz respeito à concessão de serviço 

público federal e municipal, como ocorre no caso, não pode alterar as 

condições da relação contratual entre o poder concedente e os 

concessionários sem causar descompasso entre a tarifa e a obrigação 

de manter serviço adequado em favor dos usuários.” (ADI 2.299-MC, 

Rel. Min. Moreira Alves, julgamento em 28-3-2001, Plenário, DJ de 29-

8-2003.) 

 

“O sistema federativo instituído pela CF de 1988 torna inequívoco que 

cabe à União a competência legislativa e administrativa para a disciplina 

e a prestação dos serviços públicos de telecomunicações e energia 

elétrica (CF, arts. 21, XI e XII, b, e 22, IV). A Lei 3.449/2004 do Distrito 

Federal, ao proibir a cobrança da tarifa de assinatura básica ‘pelas 

concessionárias prestadoras de serviços de água, luz, gás, TV a cabo e 

telefonia no Distrito Federal’ (art. 1º, caput), incorreu em 

inconstitucionalidade formal, porquanto necessariamente inserida a 

fixação da ‘política tarifária’ no âmbito de poderes inerentes à 

titularidade de determinado serviço público, como prevê o art. 175, 

parágrafo único, III, da Constituição, elemento indispensável para a 

preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de 
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concessão e, por consequência, da manutenção do próprio sistema de 

prestação da atividade. Inexiste, in casu, suposto respaldo para o 

diploma impugnado na competência concorrente dos Estados-

membros para dispor sobre direito do consumidor (CF, art. 24, V e 

VII), cuja interpretação não pode conduzir à frustração da teleologia 

da referida regra expressa contida no art. 175, parágrafo único, III, 

da CF, descabendo, ademais, a aproximação entre as figuras do 

consumidor e do usuário de serviços públicos, já que o regime 

jurídico deste último, além de informado pela lógica da solidariedade 

social (CF, art. 3º, I), encontra sede específica na cláusula ‘direitos 

dos usuários’ prevista no art. 175, parágrafo único, II, da 

Constituição. Ofende a denominada reserva de administração, 

decorrência do conteúdo nuclear do princípio da separação de 

poderes (CF, art. 2º), a proibição de cobrança de tarifa de assinatura 

básica no que concerne aos serviços de água e gás, em grande medida 

submetidos também à incidência de leis federais (CF, art. 22, IV), 

mormente quando constante de ato normativo emanado do Poder 

Legislativo fruto de iniciativa parlamentar, porquanto supressora da 

margem de apreciação do chefe do Poder Executivo Distrital na 

condução da administração pública, no que se inclui a formulação da 

política pública remuneratória do serviço público.” (ADI 3.343, Rel. 

p/ o ac. Min. Luiz Fux, julgamento em 1º-9-2011, Plenário, DJE de 22-

11-2011.) 

 

“A Lei distrital 4.116/2008 proíbe as empresas de telecomunicações de 

cobrarem taxas para a instalação do segundo ponto de acesso à internet. 

O art. 21, XI, da Constituição da República estabelece que compete à 

União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou 

permissão, os serviços de telecomunicações, enquanto o art. 22, IV, da 

Constituição da República dispõe ser da competência privativa da União 

legislar sobre telecomunicações. Ainda que ao argumento de defesa do 

consumidor, não pode lei distrital impor a uma concessionária 

federal novas obrigações não antes previstas no contrato por ela 

firmado com a União.” (ADI 4.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, 

julgamento em 25-11-2010, Plenário, DJE de 14-12-2010.) 
 

 

(TODOS OS NEGRITOS E GRIFOS DE NOSSA AUTORIA) 

Incontest, a proposição legislativa impõe interferência nas relações jurídico-contratuais 

firmados pelo Estado do Espírito Santo, de modo que promoverá um desequilíbrio 

entre o serviço prestado e o preço público estipulado. E mesmo que o Estado do 

Espírito Santo assuma diretamente o custo de tais despesas (fato esse não previsto na 

regulamentação do projeto), ocorreria a realização de despesas sem prévia e 
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específica dotação orçamentária (incisos I e V, do art. 167, da Constituição Federal; e 

incisos I, II, III e V, do art. 152, da Constituição Estadual). 

Sendo desta forma, perante a análise jurídica enfatizada, verificam-se do diagnóstico 

decorrente que a pretensa normatividade da proposição legislativa traz antinomia com 

os preceitos constitucionais apontados, tanto da Constituição Federal, quanto da 

Constituição Estadual, desta maneira, restou à mesma ser gravada como formalmente 

inconstitucional, por invasão ao campo de matérias de iniciativa legislativa privativa do 

Governador do Estado. E, por tal gravame se encontrar permeado em seu objeto 

normativo, não há como propor emenda que promova saneamento destas 

inconstitucionalidades. 

Ex positis, firma-se diagnóstico de que o Projeto de Lei nº 66/2020 é formalmente 

inconstitucional, por inobservância da iniciativa legislativa privativa do Governador do 

Estado. Destarte, por firmar entendimento diverso do apontado pelo Procurador 

designado, opino pelo NÃO ACOLHIMENTO do Parecer Técnico exarado às fls. 15 a 

25 dos autos eletrônicos do referido Projeto de Lei nº 66/2020. 

Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2020. 

 

Procurador Gustavo Merçon 
Subcoordenador da Setorial Legislativa 
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