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Concede direito à gratuidade no transporte coletivo público urbano
(passe-livre) para recém-desempregados no Estado do Ceará

 

Art. 1° Fica assegurada gratuidade no serviço de transporte coletivo público urbano e semi-hurbano para
o recém-desempregado no âmbito do Estado do Ceará.

Art. 2   Para ter acesso à gratuidade, basta que o recém-desempregado apresente no momento do
embarque qualquer documento oficial que faça prova de sua condição de recém-desempregado, tal como:

I - Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, com baixa e data de saída carimbada e assinada
com carimbo da empresa, e as devidas anotações.

II – termo de rescisão (TRCT), apresentado em via original ou cópia autenticada.

Art. 3° Para os fins desta lei, considera-se recém-desempregado qualquer trabalhador celetista que tiver
seu contrato de trabalho rescindido há no máximo três meses.

JUSTIFICATIVA

A temática do desemprego tem sempre debate constante em nossa sociedade, e representa um dos
principais assuntos enfrentados quando tratamos de desenvolvimento social e econômico.

Desta forma, precisamos assumir o papel de fomentar boas práticas e determinar medidas que contribuam
para a empregabilidade, estimulando o emprego formal, e eliminando empecilhos à sua busca.

O benefício de gratuidade no transporte público garantirá ao recém-desempregado melhores condições de
busca por um novo emprego, uma vez que, não terá que preocupar-se com o valor das passagens no
momento da distribuição de seu currículo, estimulando, inclusive, a ação imediata do desempregado,
considerando-se que o benefício é limitado aos três primeiros meses de desemprego.

Portanto, a presente proposição constitui importante medida social apta a beneficiar não apenas aos
recém-desempregados, que terão melhores condições de procurar uma nova ocupação, mas beneficiará
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também a sociedade como um todo, à medida que estimula a busca por ocupação formal, sendo projeto de
grande alcance social e importante medida para toda sociedade.

Em face ao exposto, contamos com a aprovação deste projeto de lei pelos nobres colegas de casa.

DEPUTADO ANDRE FERNANDES

DEPUTADO (A)
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LIDO NA 1ª (PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA   ITINERANTE   DA TERCEIRA SESSÃO
LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO CEARÁ, EM 30 DE SETEMBRO  DE 2021.

CUMPRIR PAUTA. 

ANTONIO GRANJA

1º SECRETÁRIO
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Encaminha-se à Procuradoria para emissão de parecer.

 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

SECRETÁRIO (A) DA COMISSÃO
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COORDENADOR DA PROCURADORIA
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CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA

 

PROJETO DE LEI Nº 0483/2021

AUTORIA: DEPUTADO ANDRE FERNANDES

MATÉRIA: CONCEDE DIREITO À GRATUIDADE NO TRANSPORTE
COLETIVO PÚBLICO URBANO (PASSE-LIVRE) PARA
RECÉM-DESEMPREGADOS NO ESTADO DO CEARÁ.

 

 

 

P A R E C E R

 

 

Submete-se à apreciação da Procuradoria desta Casa de Leis, com esteio no Ato Normativo 200/96, em
seu art. 1º, inciso V, a fim de emitir-se parecer técnico quanto à sua constitucionalidade, legalidade,
juridicidade e regimentalidade, o , de autoria do ExcelentíssimoPROJETO DE LEI Nº 0483/2021
Senhor , que DEPUTADO ANDRE FERNANDES “CONCEDE DIREITO À GRATUIDADE NO
TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO URBANO (PASSE-LIVRE) PARA RECÉM-DESEMPREGADOS
NO ESTADO DO CEARÁ.”.

 

PROJETO
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“Art. 1° Fica assegurada gratuidade no serviço de transporte coletivo público
urbano e semi-hurbano para o recém-desempregado no âmbito do Estado do
Ceará.

Art. 2 Para ter acesso à gratuidade, basta que o recém-desempregado apresente no
momento do embarque qualquer documento oficial que faça prova de sua
condição de recém-desempregado, tal como:

I - Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, com baixa e data de saída
carimbada e assinada com carimbo da empresa, e as devidas anotações.

II – termo de rescisão (TRCT), apresentado em via original ou cópia autenticada.

Art. 3° Para os fins desta lei, considera-se recém-desempregado qualquer
trabalhador celetista que tiver seu contrato de trabalho rescindido há no máximo
três meses.”

JUSTIFICATIVA

 

“A temática do desemprego tem sempre debate constante em nossa sociedade, e
representa um dos principais assuntos enfrentados quando tratamos de
desenvolvimento social e econômico.

Desta forma, precisamos assumir o papel de fomentar boas práticas e determinar
medidas que contribuam para a empregabilidade, estimulando o emprego formal,
e eliminando empecilhos à sua busca.

O benefício de gratuidade no transporte público garantirá ao
recém-desempregado melhores condições de busca por um novo emprego, uma
vez que, não terá que preocupar-se com o valor das passagens no momento da
distribuição de seu currículo, estimulando, inclusive, a ação imediata do
desempregado, considerando-se que o benefício é limitado aos três primeiros
meses de desemprego.

Portanto, a presente proposição constitui importante medida social apta a
beneficiar não apenas aos recém-desempregados, que terão melhores condições
de procurar uma nova ocupação, mas beneficiará também a sociedade como um
todo, à medida que estimula a busca por ocupação formal, sendo projeto de
grande alcance social e importante medida para toda sociedade.

Em face ao exposto, contamos com a aprovação deste projeto de lei pelos nobres
colegas de casa.”

 

É o relatório. OPINO.

 

Inicialmente, verifica-se que a propositura do Nobre Parlamentar visa assegurar a gratuidade no serviço
de transporte coletivo público urbano e semi-urbano para o recém-desempregado no âmbito do Estado do
Ceará.
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E, em relação ao tema objeto da presente proposição, é verdade que, consoante a Constituição Federal, as
atribuições de cada ente federado em relação à prestação do serviço público de transporte coletivo de
passageiros estão assim definidas:

“ Art. 21. Compete à União:

(...)

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:

e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de
passageiros;

 (...)

 

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que
adotarem, observados os princípios desta Constituição.

§ 1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas
por esta Constituição.

(...)

 

Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

(...)

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão,
os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem
caráter essencial; ”

 

O entendimento estabelecido nesta Casa legislativa é o de que cabe a cada ente do Poder Público regular
a prestação do serviço no âmbito de sua competência, regulação essa que inclui a fixação de tarifas e a
eventual concessão de benefícios nos termos ora pretendidos pelo Nobre Parlamentar, devendo,
entretanto, ser verificada a competência legislação nos termos dispostos nos artigos supracitados da Carta
Magna Federal.

Visualiza-se que a propositura em análise ao assegurar a gratuidade no serviço de transporte coletivo
, acabariapúblico urbano e semi-urbano para o recém-desempregado no âmbito do Estado do Ceará

por consubstanciar em uma interferência indevida do Estado no peculiar interesse do(s)
Município(s), haja vista que, especificamente em relação aos transportes urbanos e em grande
parte aos transportes semi-urbanos, consoante a Constituição Federal, em seu art. 30, I, compete
aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, sendo a legislação sobre referidos
transportes assunto de interesse municipal.

Considerando a competência da União para legislar sobre trânsito e transporte, constante do art. 22, inciso
XI, da Constituição Federal, assim como na competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de
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interesse local, notadamente aqueles dispostos no art. 30,  inciso I e V, da CF/88, por mais que louvável a
pretensão do seu propositor, torna-se indefensável a idéia de conceder, por lei estadual, uma
gratuidade(isenção) ou desconto no serviço público de transporte coletivo urbano e semi-urbano, uma vez
que, conforme já mencionado, a prestação desses serviços é de competência municipal.

Dito isto e observando as normas supra relevadas, conclui-se que, neste campo material, não compete aos
Estados definir as diretrizes que normatizem acerca da matéria objeto da proposição em análise, vez que
configurará interferência indevida do Estado no peculiar interesse do(s) Município(s), bem como no
equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos celebrados entre o(s) Município(s) e/ou
Estado e os particulares que exploram os serviços de transporte público.

De plano, verifica-se que o Projeto de Lei ora analisado pretende disciplinar questões relativas à
organização e prestação do serviço público de transporte coletivo municipal, ao estabelecer hipóteses de
isenção de tarifa para passageiros urbanos e semi-urbanos, no âmbito dos Municípios, o que afigura-se
invasão de competência legislativa outorgada pela Carta Federal ao ente municipal, nos termos do seu
artigo 30 da CF/88.

Exatamente nesse sentido é a lição de Hely Lopes Meirelles, que em sua obra assim prescreve:

“O transporte coletivo urbano e rural, desde que se contenha nos limites
territoriais do Município, é de sua exclusiva competência, como serviço público
de interesse local, com caráter essencial (CF, art. 30,V). [...]. O que convém
reiterar é que todo transporte coletivo local é da competência do Município, que
o poderá executar diretamente por seus órgãos, ou indiretamente por entidades
municipais, ou por delegatários particulares, mediante concessão ou permissão.
Em qualquer hipótese, porém, esse serviço local ficará sujeito a
regulamentação e controle do Município, quer na sua implantação e operação,
quer na sua remuneração, cujas tarifas são fixadas por ato do prefeito.” 
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 16ed. São Paulo:
Malheiros, 2008. p. 457/8)

 

A propósito, importante recordar a lição de Clémerson Merlin Cléve, que em sua obra assim dispôs:

“A inconstitucionalidade orgânica, decorrente de vício de incompetência do
órgão que promana o ato normativo, é uma das hipóteses de
inconstitucionalidade formal. Com efeito, diz-se que uma lei é formalmente
inconstitucional quando foi elaborada por órgão incompetente
(inconstitucionalidade orgânica) ou seguindo procedimento diverso daquele
fixado na Constituição (inconstitucionalidade formal propriamente dita). Pode,
então, a inconstitucionalidade formal resultar de vício de elaboração ou de
incompetência (...)”. (CLEVE, Clémerson Merlin. A Fiscalização Abstrata de
Constitucionalidade no Direito Brasileiro. São Paulo: Revista dos tribunais,
1995, p. 31/32.)

 

Nesta senda, se o serviço público de transporte coletivo urbano e, por que não considerar o semi-urbano,
são de competência administrativa dos Municípios, não pode o legislador estadual ditar normas gerais
(para todo o Estado) que regulem matéria de competência do Município (por ser de interesse local), sob
pena de invasão de competência e correlata violação do princípio federativo inscrito na Carta
Constitucional.

No caso em apreço, a proposição é clara no sentido de prever abrangência estadual, no que toca a sua
vigência, olvidando que no campo do serviço de transporte coletivo a competência do Estado engloba tão
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somente o transporte intermunicipal, não alcançando os serviços de transporte urbano e semi-urbano,
como já demonstrado nas linhas antecedentes.

 

CONCLUSÃO

 

Postas tais considerações, conclui-se pela inconstitucionalidade, antijuridicidade e ilegalidade quanto da
propositura do Projeto de Lei supra abordado, ocasião em que opina-se pelo PARECER CONTRÁRIO
à regular tramitação do .PROJETO DE LEI Nº 0483/2021

É o parecer salvo melhor juízo.

CONSULTORIA TÉCNICO-JURÍDICA DA PROCURADORIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO CEARÁ.

ANDREA ALBUQUERQUE DE LIMA

ANALISTA LEGISLATIVO
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De acordo com o parecer.

Encaminhe-se ao Senhor Procurador Geral, em exercício.

FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA
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PROCURADOR
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DIRETORIA LEGISLATIVA CÓDIGO: FQ-COTEP-002-02

FORMULÁRIO DA QUALIDADE

COMISSÕES TÉCNICAS PERMANENTES
DATA EMISSÃO: 11/06/2018

MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO DE RELATORIA DATA REVISÃO: 24/01/2020

COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado JULIOCESAR FILHO

Assunto: Designação para relatoria

                   Senhor Deputado,

                   Conforme prevê o art. 65, inciso IV, da Resolução nº 389, de 11 de dezembro de 1996

(Regimento Interno da ALECE), designamos Vossa Excelência para relatar:

Projeto: SIM

Emenda(s): NÃO

Regime de Urgência: NÃO.

Seguem os prazos, estabelecidos no art. 82, do Regimento Interno, os quais devem ser observados:

Art. 82. O Relator terá, para apresentação de seu parecer escrito, os seguintes

prazos:
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I - 10 (dez) dias, nas matérias em regime de tramitação ordinária;

II - 5 (cinco) dias, nas matérias em regime de prioridades;

III - 2 (dois) dias, nas matérias em regime de urgência.

            Outrossim, solicitamos que a proposição seja devolvida à Comissão tão logo seja emitido o

parecer.

            Atenciosamente,

DEPUTADO ROMEU ALDIGUERI

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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