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PROJETO DE LEI Nº___________ / 2019 

 

Dispõe sobre a viabilidade da instalação de 

equipamento para recebimento do pagamento 

efetuado por cartão magnético de débito e/ou de 

crédito nas praças de pedágio no âmbito do 

Estado do Espírito Santo e dá outras 

providencias. 

 

 

Artigo 1º - Fica disponibilizada nas praças de pedágio instaladas no Estado de Espírito 

Santo a possibilidade do pagamento por meio de cartão magnético de crédito e/ou débito. 

 

Artigo 2º - A concessionária administradora poderá determinar quais guichês atenderão 

à presente lei, respeitando o mínimo de 50% (cinquenta por cento) dos existentes. 

 

Parágrafo único – Para a aplicabilidade do disposto no caput deste artigo, será instalada 

placa de sinalização para orientação dos motoristas. 

 

Artigo 3º - A presente lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 06 de agosto de 2019 

 

 

Pr. MARCOS MANSUR 

Deputado Estadual/PSDB 
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JUSTIFICATIVA 

 

   Segundo pesquisa recente do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), 

o cartão de crédito e débito é a opção de pagamento preferida de quatro a cada dez 

brasileiros. 

 

   Tal resultado é de fácil visualização no comércio físico, se tornando 

mais presente ainda, no virtual, haja vista tratar-se de modalidade mais segura para o 

consumidor, que não precisa mais transitar com dinheiro, evitando, assim, inúmeros 

riscos. 

 

   Contudo, as praças de pedágio não têm aderido voluntariamente a 

essa já não tão nova modalidade de pagamento, sequer envidando esforços neste 

sentido. 

 

   Como pretexto para a falta de oferecimento dessas formas de 

pagamento ao usuário, diga-se, consumidor, não é aceitável a afirmação de que a sua 

utilização possa prejudicar a dinâmica do trânsito nas praças de pedágio, pois se trata 

de mais uma forma de pagamento, onde os motoristas poderão optar por direcionar os 

seus veículos ou não para guichês que proporcionem o pagamento por meio de cartão. 

 

   Por outro lado, não haverá perda de valores pois, de acordo com a 

Lei nº 13.455/17, é possível a cobrança de valor diferenciado para o cartão de crédito, a 

fim de compensar as taxas, tarifas e remunerações cobradas pelas empresas 

responsáveis pelas “bandeiras”. 
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   Certo é que tem surgido reclamações dos usuários que, por 

necessidade de encurtaram distâncias e/ou tempos, ou mesmo sem que soubesse que 

estavam sem dinheiro, ao chegarem no guichê de pagamento estão apenas com seus 

cartões de débito ou crédito, porém são obrigado a retornar, sendo impedidos de seguir 

em seus trajetos, para posterior pagamento sem que lhe seja imposto multa e até 

possível ação criminal. 

 

   Com efeito, em alguns países é de praxe que se o usuário passar 

pelo pedágio e não efetuar o pagamento, a cobrança é enviada para o endereço do 

veículo, sem qualquer acréscimo imediato, ou mesmo aplicação de qualquer outra 

sanção. Nestes casos, as punições só ocorrerão se o usuário não justificar ou não efetuar 

o pagamento dentro da data prevista. 

 

   No estado do Espírito Santo temos algumas particularidades no 

tocante às poucas estradas, sendo que se o usuário, tendo uma rodovia com pedágio e 

optar por passar por outra sem, terá que se deslocar por grande trajeto, causando um 

quase impedimento do direito de ir e vir. 

 

   Desta forma, o consumidor poderá optar por mais duas formas de 

pagamento de pedágio. 
 

   Por derradeiro, considerando que o presente projeto de lei contribui 

para a efetivação dos direitos supracitados, apresento aos nobres Deputados buscando 

integral apoio para a sua aprovação. 
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