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Vitória,      10    de   janeiro    de 2012 

 

 

Mensagem  nº.   007/2012 

 

 

Senhor Presidente: 

 

Encaminho à apreciação dessa Casa de Leis o incluso projeto de 

Emenda à Constituição com o objetivo de incluir, dentre os beneficiários da gratuidade 

integral da tarifa do Sistema Transcol, os estudantes de ensino superior matriculados na 

rede pública, bem como os bolsistas beneficiados por programas estaduais e federais e os 

estudantes de ensino técnico da rede pública estadual e federal. 

A implementação da medida se faz pela alteração da redação do § 5º, 

do artigo 229, da Constituição do Estado do Espírito Santo, e pela inserção dos §§ 6º, 7º, 8º 

e 9º, no mesmo artigo. 

Quanto à admissibilidade da presente Proposta, ressaltamos que o 

dispositivo em comento já fora objeto de alteração por meio das 

emendas constitucionais nº 57, de 19.12.2007 e nº 60 de 

12.02.2009, todas no sentido de ampliação ou gratuidade. Aliás, a 

veiculação dessa matéria deve se dar constitucionalmente, haja 

vista a redação do § 2º, do artigo 229, da Constituição Estadual, 

que assim dispõe: 

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

urbano e 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. 

Assim sendo, só se pode fazer previsão de gratuidade da tarifa no bojo 

do dispositivo constitucional razão pela qual foi elaborada a inclusa proposta. 

Ademais, a proposição em apreço se justifica pela necessidade de 

ampliarmos a base de contemplados. Assim, desfaremos distorções ao equiparar todos os 

estudantes da rede pública de ensino, sejam eles de nível técnico, superior ou médio; 

aumentando, assim, o acesso à educação, homenageando, dessa forma, o princípio da 

igualdade (considerado em seu aspecto material), pois não há razão para uma determinada 

categoria de estudantes da rede pública ser beneficiária com a gratuidade, enquanto outros 

alunos, também da rede pública e/ou bolsistas, ficam à margem do mesmo benefício, 

embora tenham as mesmas necessidades. 
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Cumpre destacar que o direito à mobilidade urbana é um mecanismo 

(direito-meio) para o alcance de outros (direitos-fins). Justamente por isso, a própria  

Constituição Estadual, no artigo 160, inciso I, reconhece o transporte 

como pressuposto, requisito, para o direito à saúde, vejamos: 

“Art. 160 O direito à saúde pressupõe: 

I - condições dignas de trabalho e de renda, saneamento, moradia, 

alimentação, educação, transporte e lazer; (...)” 

É por essa característica de direito-meio que devemos cuidar para 

propiciar aos menos abastados as condições do seu exercício. No caso presente, de acordo 

com o que foi exposto, estou fazendo da concessão da gratuidade uma política 

redistributiva. 

Com isso, evitaremos a indesejada prática do subsídio cruzado; 

fenômeno que ocorre quando um usuário com parcos recursos – por ser tarifado 

integralmente – acaba pagando subsídio concedido a outra pessoa que tem plenas 

condições de arcar com os custos do transportes, por ser esta beneficiária de alguma 

espécie de gratuidade que não leva em conta questões censitárias. Não por acaso, os que 

discutem o transporte público com mais acuidade asseveram que
1
: 

“...sou contra todo o tipo de subvenção genérica, que resulte 

simplesmente na cobertura do diferencial entre custos 

operacionais e receitas tarifárias. Esta prática perpetua a 

irresponsabilidade de quem concede a subvenção e a ineficiência 

crônica de quem opera o transporte, onerando a sociedade de 

forma injustificável. Já o subsídio direcionado a públicos alvos 

específicos – com notória insuficiência de renda para fazer frente 

aos custos dos seus deslocamentos diários – me parece adequado 

como parte de políticas sociais mais amplas.(...)” 

Numa outra vertente, estou promovendo uma política emancipatória,  

pois aliviar os custos de transporte para um estudante, equivale a lhe dar mais e melhores 

condições para o situar no mercado de trabalho, logrando o pleno atendimento aos direitos 

sociais. Em outras palavras, a proposta aqui trabalhada equivale a ensinar a pescar, e não a 

dar o peixe; como diz a sábia linguagem popular. 

Sobre a necessidade de se trabalhar pela correção das distorções 

sociais, usando para isso, o pleno atendimento ao direito à mobilidade urbana, trazemos o 

seguinte ensinamento
2
: 

 

                                                           
1
 Josef Barat. In: Subsídio para o transporte público, publicado na Folha de São Paulo, em 

04/06/2001, disponível em www.barat.com.br, acesso em 08/08/2011. 
2
 João Alencar Oliveiro Júnior. In: Direito à mobilidade Urbana: a construção de um direito social. 

Revista do Transportes Públicos – ANTP, nº 127, ano 33, 1º quadrimestre, 2011, p 66. 
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“Positivar o direito à mobilidade urbana possibilitará obter uma 

segunda dimensão do conceito de ir e vir, para além dos aspectos 

dos direitos civis de abster o Estado de impedir pela força o 

deslocamento, entrada e permanência do indivíduo no território 

nacional. 

Nesta outra dimensão de 2ª geração, o Estado seria instado a não 

obstar o deslocamento das pessoas na cidade devido à omissão de 

dever, em razão da falta de infraestrutura adequada à mobilidade 

urbana, assim como pelo não atendimento a mínimo vital para 

determinado conjunto de pessoas excluídas dos benefícios de se 

viver em sociedade ou negando ao cidadão a garantia 

constitucional da dignidade da pessoa humana e o acesso e fruição 

aos seus direitos sociais, em particular, pelo estabelecimento de 

tarifa pública acessível aos cidadãos de menor nível de renda. 

Entretanto, como tornar efetivo aqueles direitos sociais do art. 6º, 

da CF, se o direito-meio (mobilidade urbana) para atingir os 

objetivos constitucionalmente consagrados do Estado brasileiro 

(art. 1º, III, art. 3º, III, CF) não é assegurado enquanto direito 

social?” 

 

Por isso, Senhor Presidente, solicito o acolhimento das razões aqui 

expostas.  

 

 

              Atenciosamente 

   

         

 
    JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

             Governador do Estado 
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PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 001/2012 

 

Altera a redação do § 5º do artigo  229 da 

Constituição Estadual e acrescenta os §§ 6º, 7º, 

8º e 9º. 

 
 

Art. 1º O § 5º do artigo 229, da Constituição do Estado do Espírito 

Santo, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“§ 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”.(NR) 
 

Art. 2º Ficam acrescidos ao artigo 229 da Constituição Estadual os §§ 

6º, 7º, 8º e 9º com a seguinte redação 
 

“Art. 229 (....) 

(....) 
 

“§ 6º Os estudantes de ensino superior, matriculados nos 

estabelecimentos da rede pública, os estudantes que estejam contratados 

com o 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 As gratuidades estabelecidas neste artigo não se aplicam ao 

Transporte Especial.” (NR) 

 

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 


