
 
 

  PASSE LIVRE ESTUDANTIL – LEI 14.307/13 

  A presente análise trata dos aspectos relevantes da Lei Estadual 14.307/13, 

atualizada pela edição da Lei 14.462, de 16 de janeiro de 2014. Referida norma instituiu 

o Programa Passe Livre Estudantil e criou o Fundo Estadual do Passe Livre Estudantil. A 

aplicação dos dispositivos tem a finalidade de ‘... beneficiar estudantes de baixa renda, 

matriculados em instituições regulares de ensino, no transporte intermunicipal entre 

residência e instituição de ensino,’ conforme art. 1º do documento legal. 

 

  As dúvidas surgidas dizem respeito à efetiva aplicação da norma, os 

critérios para os Municípios não abrangidos pela previsão do benefício de forma 

impositiva, e os casos em que o repasse depende de possibilidade orçamentária e de 

convênio específico para a implantação do projeto. 

 

  Cabe destacar que é ponderável o questionamento sobre a 

constitucionalidade da lei, porquanto faz clara distinção entre estudantes do Estado do 

Rio Grande do Sul e sua situação geográfica. Diz o art. 2º: 

 

Art. 2.º Fica assegurada aos estudantes matriculados em instituição 

regular de ensino, com frequência comprovada, a gratuidade no transporte 

público coletivo intermunicipal, mediante o subsídio integral da tarifa no 

Sistema Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros – 

SETM –, que abrange as Regiões Metropolitanas e Aglomerações 

Urbanas criadas nos termos do art. 16 da Constituição do Estado, nas 

linhas de modalidade comum, até o limite de dois passes livres diários, em 

dias úteis, conforme definição em regulamento, excetuando-se os 

estudantes residentes em municípios onde não há linhas da modalidade 

comum de transporte intermunicipal. (Redação dada pela Lei n.º 14.462/14) 

 

  Duas constatações devem ser feitas no exame do dispositivo. A primeira 

delas diz com o início do texto que assegura aos estudantes matriculados em instituição 

regular de ensino, o benefício social da gratuidade. Contudo, logo adiante, contrapondo a 

universalidade acima mencionada, que se faz necessária em projetos desta natureza, 

ocorre uma restrição somente aos alunos das regiões metropolitanas e as aglomerações 

urbanas que especifica. 

 

  A segunda constatação trata de outra diferenciação, mas que não pode ser 

considerada inconstitucional, pois diz respeito com a possibilidade de aplicação da 

norma, ou seja, na forma de linhas regulares de transporte. Entretanto, essa 

operacionalidade pode ser suprida no âmbito municipal com a adoção do sistema de 

fretamento de veículos para a realização do referido deslocamento.  

 



 
 

  Assim, havendo condições técnicas de operar o sistema, cabe a aplicação da 

norma e do benefício aos estudantes. 

 

  A questão da emenda proposta pela Assembléia e o veto do Governo do 

Estado, mantido pela Casa Legislativa, pode ser traduzida na aplicação do art. 4º da lei, 

que diz: 

 

Art. 4.º Fica o Poder Executivo autorizado a subsidiar transporte 

intermunicipal aos estudantes matriculados e com frequência 

comprovada em instituição regular de ensino técnico ou superior, 

localizada em município diverso do município de sua residência, nas 

localidades não abrangidas pelo art. 2.º desta Lei. 

 

  No caso concreto, todos os estudantes que não estão abrangidos pela 

previsão do art. 2º, que determina a gratuidade no transporte, podem receber o auxílio, 

mas sem qualquer obrigatoriedade e sem a garantia da cobertura total do custeio. O verbo 

poder é utilizado não no sentido impositivo, mas justamente no relativo ou no facultativo. 

 

  Veja-se que o Governo do Estado fica meramente autorizado a prestar um 

auxílio, uma colaboração, um subsídio aos referidos estudantes. No caso do art. 2º, a 

expressão é ‘fica assegurada aos estudantes....’. No caso da autorização para firmar 

convênios com os municípios diversos daqueles que detém a obrigatoriedade, esta pode 

ser efetivada ou não.  

 

  Também não há qualquer previsão na lei que assegure, mesmo que 

minimamente, quais os valores que seriam repassados para a execução dos convênios 

estabelecidos nesta relação autorizativa. E tal situação resta claramente definida no art. 

5º, que cria o fundo estadual do passe livre, justamente para cobrir parcialmente a 

demanda que eventualmente seja originada do art. 4º acima transcrito. 

 

Art. 5.º Fica criado o Fundo Estadual do Passe Livre Estudantil, 

vinculado à Secretaria de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento 

Urbano – SOP – , com a finalidade de custear o  transporte de que 

trata o art. 4.º desta Lei, exclusivamente por meio de repasse aos 

municípios  que aderirem ao Programa Passe Livre Estudantil, 

conforme regulamentação. 

 

 

  E mais, o fundo tem finalidade específica para os estudantes previstos no 

art, 4º e somente ocorre o repasse através de convênios com os Municípios. Assim, cabe 

ao ente municipal assumir a responsabilidade pelo recebimento dos recursos, pelo repasse 

dos valores aos estudantes ou às entidades representativas ou ainda às empresas que 

realizam o transporte. 



 
 

  Contudo, a prestação de contas, desimportando qual o montante repassado, 

e se atende ou não a demanda e o custo financeiro, está a cargo do Município. E tudo isso 

sob a tutela de um Conselho Gestor em nível estadual e conselhos regionais, que 

definirão procedimentos e aprovação ou não das contas do convênio. 

 

  Ainda é importante ser destacado que ao assinar o convênio, a 

responsabilidade de todo o sistema do passe livre, repita-se, nos municípios não 

abrangidos pela segurança do custeio integral, caberá ao gestor local, podendo se 

transformar em mais uma situação idêntica ao transporte escolar da rede pública estadual, 

até hoje bancada pelo erário municipal. 

 

  No tocante ao aspecto técnico da prestação de contas, o Decreto 50.832, de 

8 de novembro de 2013, embora tenha sido editado em data anterior à mudança da Lei 

14.307/13, em nada altera as previsões ali contidas, que surtem seus efeitos obrigacionais 

ao Município. Dizem os arts. 12 e 13, a título de exemplos, pois o próprio texto do 

decreto é auto explicável: 

 

Art. 12. Na prestação de contas mensal, o Município deverá preencher e 

encaminhar os seguintes documentos, conforme modelos anexos, que 

serão disponibilizados em meio eletrônico:  

I – demonstrativo de execução de repasses do Fundo Estadual do Passe 

Livre Estudantil, conforme Anexo V; e 

II – atestado de efetividade do transporte de estudantes, conforme 

Anexo VI.   

 

Art. 13. Será feito um ajuste de contas semestral entre a Administração 

Pública Estadual e o Município aderente ao PLE/RS, para apuração de 

eventuais diferenças nos repasses efetuados. 

   

  Desta forma, o ente municipal deve preencher os requisitos do decreto 

acima referido para realizar a prestação de contas junto ao Estado, e continuar 

participando do programa. Muito embora o art. 13 da LEI assegure que os Municípios 

que estão inscrito no CADIN recebam os valores do benefício, o contrário não é 

verdadeiro.  

 

  Ou seja, caso haja algum inadimplemento na prestação de contas, o que não 

é improvável possa ocorrer em vista do número de alunos e a forma de repasse, mais as 

comprovações exigidas, o ente local deverá ser registrado no CADIN, até resolver sua 

eventual pendência. 

 

 

 

 



 
 

Art. 13. Fica assegurado que as disposições desta Lei são aplicadas 

inclusive aos municípios inscritos no Cadastro Informativo – CADIN – 

das pendências perante órgãos e entidades da Administração Pública 

Estadual 

 

  Desta forma, a breve conclusão que se pode chegar: 

 

  1. A lei é parcialmente inconstitucional, pois estabelece diferenciação 

injustificada entre estudantes, todos habitantes do Rio Grande do Sul, levando em conta 

somente o aspecto da localização geográfica dos supostos beneficiados pela norma; 

 

  2. O Governo fica somente autorizado a repassar recursos do Fundo 

Estadual, sem qualquer garantia de valores mínimos para a execução do programa; 

 

  3. A relação a ser estabelecida no caso do art. 4º da Lei Estadual deve ser 

somente através do Município, ou seja, caberá ao ente municipal assumir toda operação 

do programa, seu controle, fiscalização e prestação de contas. O Estado terceiriza o 

programa, sem gastar nada com a medida; 

 

  4. Assim, devem os gestores avaliar com grande cautela os benefícios desta 

norma, para que não recaia novamente aos entes locais a necessidade de complementar 

um valor, que no futuro poderá ser absorvido integralmente pelo erário local. 

 

  Ademais, é preciso analisar ainda a situação financeira e orçamentária, bem 

como a aplicação de recursos próprios, que tratam da imposição constitucional de o 

Município já ter resolvido 100% da demanda relativa ao ensino básico, que é 

competência de cada ente municipal. Vale dizer que, de acordo com a previsão da 

Constituição, o gestor local somente poderia aplicar recursos no ensino médio ou superior 

se estivesse com a situação da rede pública de sua atribuição completamente resolvida. 

 

  A rede pública de ensino de competência municipal envolve desde a 

educação infantil, de zero a cinco anos, bem como do ensino básico, até os 17 anos. Tudo 

conforme contido no Plano Nacional de Educação, recentemente em vigor. 

 

  É o parecer. 

 

  Porto Alegre, 30 de julho de 2014. 

 

 

 

  CDP – Consultoria em Direito Público 


