
Esrloo or Maro Gnosso

AssrrusletR LrcrsunvA Do Esrloo or Maro Gnosso
Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora
Núcleo CCJR

Comissão de Constituição, Justiça e Redação

Parecer n." 10481202 1 /CCJR
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pelo Banco Central do Brasil, e dá outras providências.".
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I - Relatório

A presente iniciativa foi recebida e registrada pela Secretaria de Serviços Legislativos no
dia 1610612021 sendo aprovado o requerirnento de urgência urgêntíssirna no dia 1910712021, após
foi encaminhada para esta Cornissão no dia 1910712020 e aportando lla mesrla data, tudo confonne
as Íblhas n.n 02 e 2Olverso.

Submete-se a esta Comissão o Projeto de Lei n." 57912021, de autoria do Deputado Wilson
Sautos, confotme ementa acima. Visando promoveÍ adequações foi apresentado o Substitutivo
L-rtegral n.o 01.

De acordo com o projeto em referência, a finalidade é acrescentar dispositivos à Lei n"
8.620, de 28 de dezernbro de 2006, que institui a cobrança de pedágio nas rodovias estaduais e dá

outras providências.

O Autor ern justificativa assim expõe:

"Os nteios de pagament.os alternotivos ao pcrpel-moeda vêm ganhando cadct vez

mais espaço no sistema financeiro ntundial. O uso clo dinheiro em espécic é cada
vez menos.frequente, bent como o rJos carÍões de crédito e débito.
Levanlamento do SPC mostra que 11oÁ dos usuarios já deixaram de.fazer corupras
ern estabelecimenlos por não aceiÍarem algurua.fornta de pagamenlos .ja disponít el
como carlão de crédito e déhito, por exemplo. Para pedágio, conludo, não existe

opção de não usar a estrada. O .jeiro é ruesmo usar dinheiro olt os cartões de

débito e crédito, este últimos aprovados pela Lei n" I l.l6l, de 0l de.iulho de 2020.

Ocorre que, quando não se lembrarn ou simplesntente desconhecem tal Jàto, os

motoristas acabam impossibiliÍados de transitar pela rodovia, sendo obrigados a

huscar alguma cidade próxima apenas com o propósiÍo de sacar rts valores

devidos ao pedágio para conseguirem seguir viagem.
1

Av. André Antônio Maggi, n.o 06, Setor A - CPA CEP: 78049-901 - Cuiabá - MT (LS)

.1,



Esrloo oe Mnro Gnosso
AssrMsLaa LeorsurrvA Do EsrRoo oe Maro Gnosso
Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora

Núcleo CCJR

Comissão de Constituição, Justiça e Redação

Diante disso, vale ressalÍ.ar que a ampliação das .formas de pagantenb sera
benéfica a todos, uma vez que a seguranÇo ira aumenÍor com a redução de
dinheiro em espécie nas praÇas e facilitará o acesso do consumidor a seus
serviços, estimulando a demanda; o usuário da rodovia poderá se livrar do
incômodo de levsr e manusear dinheiro vivo, no valor necessario para seus
deslocamenÍos.
IntportanÍe evidenciar que as novas ntodalidades de pagamentos eletrônicos
instantâneos, cotno o PIX, já são uma realidade no País com aproyoção do Banco
Central e pessam a ser mais uma opção de recolhimenÍo tributririo de forma a
.facilitar o trqfego daqueles moÍoristas que as vezes estão desprovidos de papel-
moedct ou cheque.
Na realidade, lodo o sistema comercial vem se aclequando para recebimenÍos por
meio dessas modolidodes de pagamenl.o instantâneos. Ademais, não se pode
esquecer a vanlagem advinda da redução das infrações por .falta de pagamento e

dos incôntodos gerados aos que se esquecent de levar consigo dinheiro.
Sendo assim, considerando o elevado inÍeresse público envolvido, o presente
projeto de lei ohjetiva criar um necanismo para recebimenlo, do moÍorisla, nas
praÇas de pedrigio de pagamento via modalidades de pagantento instqntíineos
autorizados pelo Banco Central do Brasil, p(tra o qual conlo com o apoio dos
Nohres Pares para sua aprovação."

Cumprida a pauta, o projeto foi a Cornissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, a
qual ernitiu parecer favorável, tendo sido aprovado pelo Plenário desta Casa de Leis no dia
1910712021, posteriomente foi apresentado o Substitutivo Integral n.o 01, na sessão do dia
1910712021.

Após, os autos forarn encaminhados a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação
para análise e parecer quanto ao aspecto constituoional, legal e jurídico.

E o relatório.

II - Análise

Cabe à Cornissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR, de acordo corn o arligo 36 da
Constituição do Estado de Mato Grosso, e artigo 369, inciso I, alínea "a", do Regirnento Interno
desta Casa de Leis, opinar quanto ao aspecto constitucional, legal e jurídico sobre todas as

proposições oferecidas à deliberação da Casa.

O presente projeto de lei objetiva alterar e acrescentar dispositivos à Lei nn 8.620, de 28 de

dezembro de 2006, que institui a cobrança de pedágio nas rodovias estaduais e dá outras
providências.

Analisando a proposição, verifica-se que a alteração e inclusão de dispositivos possui a

finalidade precípua de dispor sobre as novas modalidades de pagarnentos eletrônicos instantâneoE
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colno o PIX, que já são urna realidade no País com aprovação do Banco Central e passam a ser mais
urna opção de recolhirnento tributário de forma a facilitar o tráfego dos motoristas.

Os meios de pagarnentos altemativos ao papel-rnoeda vêm ganhando cada vez mais espaço
no sistema financeiro rnundial. O uso do dinheiro em espécie é cada vez lnenos frequente, bem
corrro o dos carlões de crédito e débito.

Vale ressaltar que a matéria da proposição não possui reserva de iniciativa, sendo
prerrogativa do Parlamento de deflagrar o início do processo legislativo, confonne dispõe o arligo
61, da Constituição Federal:

Arl. 61. Á iniciativa das leis contplemenÍares e ordinárias cabe a qualquer membro
ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso
Nacional, ao Presidente da República, ao Suprento Trihunal Federal, aos
Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e oos cidadãos, na.forma
e nos casos previsÍos nesÍa ConsliÍuição.

Esse dispositivo é de reprodução compulsória pelos Estados-Membros da Federação, e,

aqui no Estado de Mato Grosso, a Constituição o reproduziu eÍt seu artigo 39:

Árl. 39 Á iniciaÍitta das leis complemenÍares e ordinririas cahe a qualquer membro
ou Contissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de
,Ittstiça, à Procuradoria Geral de Justiça e aos cidadãos, na .forma e nos casos
previs tos rues ta C onst ituição.

A Carta Estadual determina ainda que cabe à Assembleia Legislativa dispor sobre todas as

tnatérias de cornpetência do Estado, confonne dispõe seu artigo 25:

Art. 25 Cabe à Ássembleia Legislaliva, com a sanção do Governador do Estado, não exigida esta
para o especificado no arí.. 26, dispor sobre Íodas as matérias de compeÍência do Estado, especialmente:

O projeto de lei em tela, não implica na criação de cargos ou alteração da estrutura da
Adrninistração Pública. Poftanto, a matéria, objeto de análise, pode, por conseguinte, ser

apresentada tanto pelo Poder Legislativo, como pelo Executivo, visto não se enquadrar dentre as

de iniciativa privativa do Chefe do Executivo Estadual. Não havendo impedimento a iniciativa
parlamentar.

Nos termos do projeto de lei, verifica-se que a inclusão de dispositivo possui a finalidade
precípua de permitir outras fonnas de cobrança do pedágio, no caso, tnediante pagatnentos

instantâneos autorizados pelo Banco Central do Brasil corno o PiX.
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Sobre a matéia, cumpre observar que a cobrança de pedágio constitui retribuição pela
utilização de vias conservadas pelo poder público. O serviço público de conservação de vias
usualmente é delegado na forma do art. 175 da Constituição da República, segundo o qual
"incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob o regime de concessão ou

permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos".

Nos termos do dispositivo constitucional transcrito, os serviços públicos podem ser
prestados diretamente pela administração pública ou de forma descentralizada, por meio de
concessão ou permissão. O parâgrafo único desse mesmo artigo determina, ainda, que a lei disporá
sobre o regime das empresas concessionárias e permissionárias, o caúúer especial de seu contrato e
de sua prorrogação, as condições de caducidade, frscalização e rescisão, os direitos dos usuários, a
política tat',fári,a e a obrigação de manter um serviço adequado.

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, naforma da lei, diretamente ou sob regime
de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços
públicos.
Pardgrafo único. A lei disporá sobre:
I - o regime das empresas concessiondrias e permissionárias de serviços públicos,
o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições
de caducidade, fiscalização e rescisdo da concessão ou permissão;
II - os direitos dos usuários;
III - política tariforia;
IV - a obrigação de manter serviço adequado.

As normas gerais sobre concessão de serviços públicos constam na Lei Federal no 8.987,
de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, na
forma do já mencionado art. 175 da Constituição Federal. Por se tratar de lei nacional que
estabelece diretrizes, suas disposições vinculam os estados, o Distrito Federal e os municípios.

E, segundo o art. 2o, ll, da citada lei a concessão de serviço público deve ser definida
como: "a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na
modalidade de concoruência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre
capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado".

Nesse tipo de contrato, a remuneração do concessionário ocorre, tradicionalmente, por
meio da cobrança de tarifas dos usuários, cujos valores devem preservar o equilíbrio financeiro do
contrato. No caso, cabe destacar que a quebra do equilíbrio financeiro do contrato não pode ser
suposta, mas sim, demonstrada e comprovada mediante levantamentos e cálculos, que deverão
nortear a adoção do meio mais apropriado para readequação orçamentário-financeira do ajuste.
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Poftanto, a readequação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e obrigação do
poder concedente quando ficar demonstrada quc a equação rnatemática prevista originariarlente no
edital e no contrato fbi altelada.

Caberâ a ele, segundo seus critérios de conveniência ou oportunidade, optar por uma
medida compensatória ou por alguma outra, isto é, a maténa está inserta no poder de controle e
fiscalização outorgado ao poder concedente.

O Estado quando celebra esse tipo de avença, não transfere a titularidade do serviço para a
empresa privada, mas tão somente a sua execução, vma vez que continua sendo o último
responsável pela adequada e correta prestação do serviço de forma a melhor atender às necessidades
coletivas.

Pode-se afirmar que a presente proposta não afeta o equilíbrio econômico financeiro dos
contratos de exploração das rodovias estaduais, consubstanciando-se em ampliação das
modalidades de pagamento do respectivo pedágio, que não afetarâ a receita das empresas
concessionárias responsáveis pela administração ou exploração de pedágios nas rodovias estaduais.
Inclusive já encontramos casos onde foi adotada a via expressa com grande sucesso.

Dessa forma, resta claro que a proposição em análise não prejudica o equilíbrio
econômico-financeiro dos contratos a serem firmados pela administração pública, sendo oportuno
que os usuários de tais rodovias teúam a comodidade de pagamento do pedágio mediante
pagamentos eletrônicos instantâneos, como o PIX.

Importante destacar que esta Casa de Leis aprovou recentemente e o Governo sancionou
por meio da Lei ll,16112020, alterações à Lei no 8.620, de 28 de dezembro de 2006,Institui a

cobrança de pedágio nas rodovias estaduais e dá outras providências, prevendo a possibilidade
de pagamento em: I - moeda corrente: II - transferência eletrônica bancária. mediante uso de
cartões masnéticos de crédito ou débito; e III - sistemas eletrônicos de cobrança e nasamento
automáticos.

E neste momento o legislador visa ampliar o rol de modalidades de pagamentos, incluindo
o inciso IV - Pagamentos instantâneos autorizados pelo Banco Central do Brasil, ao §3o do
artigo 5o da Lei 8.620 de 28 de dezembro de 2006.

As novas modalidades de pagamentos eletrônicos instantâneos, como o PIX, já são uma
realidade no País com aprovação do Banco Central e passam a ser mais uma opção de recolhimento
tributário de forma a facilitar o tráfego dos motoristas.

Sendo assim, considerando o elevado interesse público envolvido, o presente projeto de lei
objetiva criar um mecanismo para recebimento, nas praças de pedágio de pagamento via
modalidades de pagamento instantâneos autorizados pelo Banco Central do Brasil, como o PIX.
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POr ESTAS rAZõEs onde se evidencia a CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE,
voto favorável ao projeto de Lei 51912021de Autoria do Deputado Wilson Santos, nos termos do
Substitutivo Integral 01.

É o parecer.

III - Voto do Relator

Pelas razões expostas, voto favorável à aprovação do Projeto de Lei n.n 57912021, de
autoria do Deputado Wilson Santos, nos termos do Substitutivo Integral n.n 01.

Sala das comissões, "*Ct{ o"C? de2021.

IV - Ficha de Votação

Voto Relator
Pelas razões expostas, voto favorável à aprovação do Projeto de Lei n." 51912021, de autoria do

Wilson Santos, nos termos do Substitutivo Integral n.o 01.

NCCJE
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Projeto de Lei n.' 51912021 - Parecer n." 104812021
Reunião da Cornissão em C)i- rÇ-* rL§)cÀn
Presidente: Deputado (f ) r \-f.X r )§J.-\À-hb>
Relator: Deputado 
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