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PROJETO DE LEI Nº            /2018 

 

“Dispõe sobre o uso de cartão passe escolar como 
documento para concessão do benefício da meia-

entrada aos estudantes do Estado do Espírito 
Santo” 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 

Art. 1º Na ausência da Carteira de Identificação Estudantil, o benefício do 

pagamento da meia-entrada, garantido pela Lei Federal nº 12.933/2013, pode ser 

concedido mediante a apresentação do cartão Passe Escolar ou cartão Estudante 

Gratuito. 

Parágrafo único. Os cartões de que trata este artigo, são os emitidos pelas 

companhias, concessionárias ou empresas que gerenciam o sistema de transporte 

público de passageiros no Estado do Espírito Santo, para os estudantes do ensino 

público ou privado. 

Art. 2º A companhia, concessionária ou empresa responsável pela emissão do 

passe escolar, deverá informar no cartão o número desta lei e a frase “Este cartão 

vale como identificação estudantil para concessão de meia-entrada”. 

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

  

 

Palácio Domingos Martins, Sala das Sessões, em 05 de novembro de 2018. 
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Deputado Estadual – DC 
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Vice-Presidente da Comissão de Segurança 

Membro efetivo da Comissão de Finanças 
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JUSTIFICATIVA 

 

 O Projeto de Lei que ora apresento, tem o objetivo de tornar o cartão Passe 

Escolar e Estudante Gratuito, emitidos pela empresa responsável pelo transporte 

coletivo de passageiros, documento válido para identificação estudantil no 

Estado do Espírito Santo. 

 

 A presente iniciativa traz consigo um grande benefício aos estudantes da 

rede pública, uma vez que, em determinadas instituições devem pagar pela 

obtenção da Carteira de Identificação Estudantil, o que cria mais um custo ao 

aluno ou seu familiar. Ainda, a ausência da carteira estudantil cria obstáculo para 

a concessão de benefícios garantidos por lei, como é o caso do pagamento de 

meia-entrada concedida aos estudantes, assegurado pela Lei Federal nº 

12.933/2013, que tem seu cumprimento condicionado à apresentação da Carteira 

de Identificação Estudantil. 

 

 Visando eliminar este obstáculo aos alunos que pretendem exercer seu 

direito e garantir o pagamento da meia-entrada, a utilização do cartão Passe 

Escolar e Estudante Gratuito como identificação estudantil torna-se praticável, já 

que para a sua obtenção o aluno deve atender as normas e apresentar documentos 

que comprove ser estudante, dando autenticidade e confiança nas informações ali 

contidas. 

 

 Portanto, submetemos o presente Projeto de lei à elevada apreciação, na 

certeza de poder contar com o apoio de meus nobres Pares para a aprovação da 

presente proposição. 
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