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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 41/2021 

AUTOR(A): Sérgio Majeski 

EMENTA: Altera a redação de dispositivos da Lei Complementar nº 971, de 

14 de julho de 2021, estendendo o benefício da gratuidade nos ônibus intermunicipais 

aos veículos do serviço executivo. 

 

Trata-se do Projeto de Lei Complementar nº 41/2021, de iniciativa do(a) 

Exmo(a). Sr(a). Deputado(a) Sérgio Majeski, 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. 19/30), 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 título de complementação, é importante destacar que a questão das 

gratuidades no transporte coletivo intermunicipal de passageiros é disciplinada com 

patamar normativo constitucional no §10 do art. 229 da Constituição Estadual de 

1989: 

 § 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.  

Ainda que seja legítimo instituir gratuidades no âmbito do transporte 

coletivo, considerando a necessária materialização do aspecto material do princípio 

da isonomia, a Constituição Estadual estabelece um limite ao processo legislativo que 

se volte a tal finalidade. Cabe frisar que tal limitação não se impõe nos casos em que 

já haja um projeto de iniciativa do Poder Executivo, via emenda parlamentar. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100350031003400300036003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 41/2021 PÁGINA 

CARIMBO / RUBRICA 

 

  

De tal sorte, a iniciativa para deflagração do processo legislativo para 

instituição ou regulamentação de gratuidades no transporte coletivo intermunicipal é 

de competência do Exmo. Sr. Governador do Estado, sendo tal aspecto incontornável 

na análise da presente proposição. 

Ademais, cabe destacar que a medida veiculada no projeto ora analisado já 

foi parcialmente rejeitada na presente sessão legislativa, uma vez que o Projeto de 

Lei Complementar nº 10/2021 continha dispositivo idêntico ao previsto no art. 1º da 

presente proposição, e foi objeto de veto nesse ponto1, mantido pelos Exmos. Srs. 

Parlamentares na apreciação da Mensagem de Veto nº 26/2021. 

Dessa forma, segundo prevê o art. 67 da Constituição Estadual, “a matéria 

constante do projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, 

na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da 

Assembleia Legislativa”, procedimento o qual não foi observado na propositura do 

projeto de lei complementar ora analisado. 

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

Complementar Nº 287/2004, deixo de acolher as conclusões do Parecer Técnico, com 

base nos fundamentos apresentados, e opino conclusivamente no sentido da 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei Complementar nº 41/2021, por violação ao 

disposto no §10 do art. 229 e no art. 67 da Constituição Estadual de 1989. 

Em 14/06/2022 

 

Ricardo Benetti Fernandes Moça 
Procurador Geral em exercício 

(Art. 9º, inciso I, da LC nº 287/2004) 

 

                                                 
1
 O seguinte dispositivo foi rejeitado: “Art. 1º [...] § 1ºA gratuidade conferida aos idosos e às pessoas 

com deficiência compreende a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas para os idosos e de 2(duas)vagas 

gratuitas para as pessoas com deficiência em cada veículo do serviço convencional e executivo definido 

no Regulamento do Serviço de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros, na Modalidade 

Transporte Concessionado, sempre que atendidas as condições e os pré-requisitos, definidos nesta Lei 

Complementar, para o cadastramento necessário à obtenção do benefício de que trata a presente Lei 

Complementar.” 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100350031003400300036003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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