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PROJETO DE LEI Nº 66/2020 

AUTOR: Lorenzo Pazolini 

EMENTA: Revoga 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. 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 66/2020, de iniciativa do(a) Exmo(a). Sr(a). 

Deputado(a) Lorenzo Pazolini, encaminhado a esta Procuradoria Geral para 

elaboração de parecer técnico, em atendimento ao disposto no art. 121 do Regimento 

Interno (Resolução Nº 2.700/2009).  

Realizada a distribuição, o Sr. Procurador designado ofereceu Parecer 

Técnico a respeito da matéria (fls. 15/25), em conformidade ao artigo 3º, inciso XX, da 

Lei Complementar nº 287/04, e ao art. 16 do Ato da Mesa Nº 964/2018. A seguir, o Sr. 

Subcoordenador da Setorial apresentou opinativo referente à proposição (fls. 28/32), 

em sentido divergente ao posicionamento consignado no parecer técnico, com fulcro 

no art. 10, inciso I, do Ato da Mesa Nº 964/2018. 

A título de complementação, friso que, ao contrário do que sustenta o Sr. 

Subcoordenador da Setorial, a proposição analisada não impõe interferência nas 

relações jurídico-contratuais firmadas pelo Estado do Espírito Santo, não havendo 

falar em desequilíbrio entre o serviço prestado e o preço público estipulado.  

É dizer, o projeto de lei não inova ou estende o benefício de desconto do 

vale transporte estudantil para além das hipóteses previstas no §1º do art. 229 da 

Constituição Estadual. Pelo contrário, é possível afirmar que se visa tão somente 

conformar a legislação aos próprios ditames da Constituição, uma vez que o 

mencionado dispositivo constitucional que garante tal benefício não prevê qualquer 

restrição quanto aos períodos de férias escolares. 

Destarte, nos termos do que prevê o art. 8º, inciso XVI, da Lei 

Complementar Nº 287/2004, acolho as conclusões do parecer técnico em comento, 
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com base nos fundamentos apresentados, e opino conclusivamente no sentido da 

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

Lei nº 66/2020, razão pela qual deixo de acolher o opinativo da Subcoordenação da 

Setorial. 

Em 10/03/2020. 

Rafael Henrique Guimarães Teixeira de Freitas 
Procurador Geral  

 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
360030003700360030003A00540052004100


