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Projeto de Lei n.º: 284/2018  

Autor (a): Deputado Euclério Sampaio 

Assunto: Dispõe sobre o uso de cartão passe escolar como documento para 

concessão do benefício da meia-entrada aos estudantes do Estado do Espírito Santo. 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

 

O deputado proponente apresentou o referido Projeto de Lei com a nobre 

intenção de dispor sobre o uso de cartão passe escolar como documento para 

concessão do benefício da meia-entrada aos estudantes do Estado do Espírito Santo. 

 

Em parecer técnico jurídico o procurador designado entendeu pela 

constitucionalidade material para a proposição legislativa indicada na medida em que 

confere primazia aos axiomas da cultura e da educação, nos termos dos artigos 215 e 

216 da Constituição Federal. 

 

Em que pese os argumentos jurídicos do procurador designado, data 

máxima vênia, entendo que a matéria é mais complexa e exige um estudo mais 

aprofundado. 

 

Existe legislação federal (Lei 12.933/13 e o Decreto Federal 8.537/2015) 

que trata do assunto, inclusive com disposição expressa em relação ao rol de 

documentos aceitos como identificação estudantil, bem como, dos legitimados a 

expedir tais documentos, in verbis: 

 
Art. 1o É assegurado aos estudantes o acesso a salas de cinema, 

cineclubes, teatros, espetáculos musicais e circenses e eventos educativos, 

esportivos, de lazer e de entretenimento, em todo o território nacional, 

promovidos por quaisquer entidades e realizados em estabelecimentos 

públicos ou particulares, mediante pagamento da metade do preço do 

ingresso efetivamente cobrado do público em geral. 
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 § 1o  O benefício previsto no caput não será cumulativo com quaisquer 

outras promoções e convênios e, também, não se aplica ao valor dos 

serviços adicionais eventualmente oferecidos em camarotes, áreas e 

cadeiras especiais. 

 

 § 2o  Terão direito ao benefício os estudantes regularmente matriculados 

nos níveis e modalidades de educação e ensino previstos no Título V da Lei 

no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que comprovem sua condição de 

discente, mediante a apresentação, no momento da aquisição do ingresso e 

na portaria do local de realização do evento, da Carteira de Identificação 

Estudantil (CIE), emitida pela Associação Nacional de Pós-Graduandos 

(ANPG), pela União Nacional dos Estudantes (UNE), pela União Brasileira 

dos Estudantes Secundaristas (Ubes), pelas entidades estaduais e 

municipais filiadas àquelas, pelos Diretórios Centrais dos Estudantes 

(DCEs) e pelos Centros e Diretórios Acadêmicos, com prazo de validade 

renovável a cada ano, conforme modelo único nacionalmente padronizado e 

publicamente disponibilizado pelas entidades nacionais antes referidas e 

pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), com certificação 

digital deste, podendo a carteira de identificação estudantil ter 50% 

(cinquenta por cento) de características locais. (Vide ADIN 5.108) 

 

 § 3o  (VETADO). 

 

 § 4o  A Associação Nacional de Pós-Graduandos, a União Nacional dos 

Estudantes, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e as 

entidades estudantis estaduais e municipais filiadas àquelas deverão 

disponibilizar um banco de dados contendo o nome e o número de registro 

dos estudantes portadores da Carteira de Identificação Estudantil (CIE), 

expedida nos termos desta Lei, aos estabelecimentos referidos no caput 

deste artigo e ao Poder Público.  (Vide ADIN 5.108) 

 

Vale registrar que foi proposta a ADI n° 5108 em relação a expressão 

"filiadas àquelas", constante dos §§  002º  e  004º,  do  art. 001º, bem como do § 002º, 

do art. 002º, todos da Lei nº 12933, de 26 de dezembro de 2013. 
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O relator, Ministro Dias Toffoli, deferiu a medida cautelar pleiteada, ad 

referendum do Plenário, para suspender, com efeito ex nunc, a eficácia da expressão 

“filiadas àquelas”, constante dos §§ 2º e 4º, do art. 1º, bem como do § 2º do art. 2º, e 

por arrastamento, da expressão “pelas entidades nacionais antes referidas”, constante 

do § 2º do art. 1º, todos da Lei nº 12.933, de 26 de dezembro de 2013. 

 

Em 20/04/2016 houve reconsideração em parte da decisão publicada no 

DJe de 29/12/15, para conceder parcialmente a medida cautelar, ad referendum do 

Plenário, mantendo suspensa a eficácia tão somente da expressão “filiadas àquelas”, 

presente nos §§ 2º e 4º, do art. 1º, bem como do § 2º do art. 2º, todos da Lei nº 12.933, 

de 26 de dezembro de 2013. 

 

Imperioso registrar parte do voto do ministro Dias Toffoli que faz toda a 

contextualização da aprovação da lei federal 12.933/2013, bem como quem detém a 

legitimidade para a expedição de carteira de identificação estadual para fins de 

pagamento de meia-entrada. 

 

Antes da edição do citado diploma legal, regia a matéria a Medida 

Provisória nº 2.208/01, que, no tocante aos legitimados à expedição da 

carteira de identificação estudantil, assim dispunha: 

 

“Art. 1º. A qualificação da situação jurídica de estudante, para efeito de 

obtenção de eventuais descontos concedidos sobre o valor efetivamente 

cobrado para o ingresso em estabelecimentos de diversão e eventos 

culturais, esportivos e de lazer, será feita pela exibição de documento de 

identificação estudantil expedido pelos correspondentes estabelecimentos 

de ensino ou pela associação ou agremiação estudantil a que pertença, 

inclusive pelos que já sejam utilizados, vedada a exclusividade de 

qualquer deles”. 

 

Depreende-se do artigo transcrito que quaisquer estabelecimentos de 

ensino, assim como as associações e agremiações estudantis, estavam 

aptos a expedir documento de identificação do estudante que os 
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frequentasse, não havendo qualquer regulamentação quanto a essa 

atividade. 

 

Nesse contexto, foi apresentado o Projeto de Lei do Senado nº 188/2007, o 

qual restou aprovado, tornando-se a Lei nº 12.933/13. 

 

A emissão de carteiras, sem controle e sem critérios, provocou um aumento 

irreal do número de beneficiários e alterou a relação comercial entre os 

empresários de atividades de lazer e o público consumidor.  

 

A meia entrada cultural é um justo subsídio da sociedade em prol de uma 

formação humanística, cultural e intelectual mais diversificada e 

aprofundada para nossos estudantes. Muitos se veriam completamente 

impedidos de acesso a esses eventos e equipamentos culturais, não fosse 

pelo instituto da meia entrada.  

 

Os parlamentares federais entenderam que a possibilidade de todo e 

qualquer estabelecimento de ensino, associação ou agremiação estudantil 

expedir carteira de estudante, ao invés de ampliar o acesso do beneficiário 

a eventos culturais mediante o pagamento de meia-entrada, mitigava-o, pois 

a capilarização obtida com o aumento dos legitimados à expedição 

dificultava a fiscalização dessa atividade. 

 

Com essa abertura, teria havido um incremento nas fraudes durante o 

procedimento, com o aumento indiscriminado de portadores de carteira de 

estudante, inclusive por quem não ostentava essa condição.  

 

Os opinativos dão a indicação de que o legislador federal, com a aprovação 

da Lei nº 12.933/13, pretendeu consolidar o instituto da meia-entrada 

estudantil mediante a correção de distorções criadas pelo sistema anterior, 

e uma das medidas encontradas para atingir essa finalidade foi a limitação 

das entidades expedidoras da carteira de identificação estudantil. 

 

A exigência, contudo, de aperfeiçoamento do sistema nacional de emissão 

de carteiras de identidade estudantil, como forma de efetivamente promover 

o instituto da meia-entrada e acesso à cultura pelos estudantes, não pode 
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ocorrer em prejuízo de outros direitos fundamentais, notadamente do direito 

à liberdade de associação. 

 

Adentrando na análise do caso aqui submetido, tenho que a expressão 

“filiadas àquelas”, constante dos §§ 2º e 4º, do art. 1º, bem como do § 2º do 

art. 2º, da Lei nº 12.933/13, pressupõe uma vinculação compulsória das 

entidades locais e regionais às entidades nacionais (UNE, Ubes, ANPG) 

cujo não atendimento tem como consequência a impossibilidade de aquelas 

associações expedirem documento de identificação em relação aos alunos 

que estão a elas vinculados. 

 

Entendo, ademais, que o ato de emitir carteira estudantil é ínsito à 

atividade educacional, cabendo à própria instituição à qual está 

vinculado o estudante atestar, para todos os efeitos legais, que o aluno 

ostenta essa condição. (grifo e destaque nosso) 

 

No caso, portanto, a violação à liberdade de associação surge atrelada à 

afronta à autonomia das instituições de ensino, sendo, inclusive, de se 

salientar que, relativamente às entidades de ensino superior, a CF/88, 

assegurou, ainda, em seu art. 207, “autonomia didático-científica, 

administrativa e de gestão financeira e patrimonial”, a qual também resta 

violada pela previsão combatida, pela interferência direta na condução da 

instituição, obrigada a se associar a entidade não necessariamente alinhada 

a suas diretrizes educacionais.Nesse passo, é digno de atenção que muitas 

das entidades que, por força da Lei nº 12.933/13, tem sua liberdade de 

associação atingida, são elas mesmas associações. E, para estas o 

constituinte assegurou autonomia, impedindo, mediante o estabelecimento 

das garantias acima descritas, a interferência estatal tanto na criação 

dessas entidades, quanto em seu funcionamento. 

 

Decerto que se, por um lado, os dispositivos impugnados da Lei nº 

12.933/13 podem malferir a liberdade de associação em sua acepção 

negativa, ou seja, no sentido de que ninguém pode ser compelido a se 

associar/filiar a uma outra entidade, por outro também vulneram a 

autonomia dos entes que se constituem associações, a qual lhes foi 
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constitucionalmente conferida com o fito de prevenir seu funcionamento da 

interferência desmedida do Estado. 

 

Ainda que se argumente que a finalidade dos dispositivos impugnados seja 

nobre, pensados para corrigir os problemas do regime anterior, entendo que 

as distorções do sistema não podem justificar limitações não razoáveis às 

liberdades constitucionais. Se há problemas na expedição das carteiras 

estudantis e na fiscalização desse processo, são os meios de fiscalização 

que devem ser aprimorados, ao invés de ser suprimida uma atividade ou 

limitado o âmbito de atuação das associações. 

 

Pelo exposto, concedo a medida cautelar pleiteada, ad referendum do 

Plenário, para suspender, com efeito ex nunc, a eficácia da expressão 

“filiadas àquelas”, constante dos §§ 2º e 4º, do art. 1º, bem como do § 2º do 

art. 2º, e por arrastamento, da expressão “pelas entidades nacionais antes 

referidas”, constante do § 2º do art. 1º, todos da Lei nº 12.933, de 26 de 

dezembro de 2013. 

 

 

Desta feita pelo caráter da Legislação federal regente e interpretação do 

Supremo Tribunal Federal( ADI 5108) o ato de emitir carteira estudantil é ínsito à 

atividade educacional, cabendo à própria instituição à qual está vinculado o estudante 

atestar, para todos os efeitos legais, que o aluno ostenta essa condição. 

 

Mesmo que houvesse entendimento pela possibilidade de competência 

legislativa concorrente, com base no art. 24, V, caso se entendesse exclusivamente 

pelo enfoque de proteção cultural e educacional da matéria – o que, cabe ressaltar, não 

é nosso posicionamento –, ainda assim a matéria seria inconstitucional, tendo em vista 

que a União já editou normas gerais sobre o tema em sentido diverso da presente 

proposição, conforme acima exposto, e a proposição extrapolaria os limites da 

competência suplementar estadual. 
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Logo, não guarda guarita no ordenamento jurídico uma empresa 

concessionaria transporte público emitir tal documento de identidade estudantil para 

fins de meia-entrada. 

 

Desta feita, por NÃO me perfilhar ao entendimento do procurador 

designado, sugiro o NÃO ACOLHIMENTO, do parecer técnico jurídico, nos 

fundamentos aqui exarados. 

 

Vitória, 14 de novembro de 2018. 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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