SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador EDUARDO GIRÃO

, DE 2020

Acrescenta o art. 12-A à Lei nº 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, para incluir os cartões de crédito
e débito como meio de pagamento de tarifas de
pedágios em rodovias federais.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Acrescente-se o seguinte art. 12-A à Lei nº 8.987, de 13
de fevereiro de 1995:
“Art. 12-A. Os contratos de concessão de rodovias federais
deverão prever a possibilidade de pagamento da tarifa do pedágio
por diferentes meios, inclusive, obrigatoriamente, cartões de crédito
e débito.”

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Os meios de pagamento alternativos ao papel-moeda vêm
ganhando cada vez mais espaço no sistema financeiro mundial. No Brasil,
não é diferente. O uso do dinheiro em espécie é cada vez mais raro. Portanto,
é indubitável a grande expressividade de arranjos já tradicionais, como os
dos cartões de crédito e débito, bem como a tendência a crescimento de
meios de pagamento digitais, por exemplo, via QR Code.
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No entanto, as concessionárias de pedágio que atuam nas
rodovias federais brasileiras ainda adotam a prática arcaica de apenas aceitar
motoristas são obrigados a carregar cédulas e moedas apenas para esse fim
e, quando não se lembram ou simplesmente desconhecem tal fato, acabam
impossibilitados de transitar pela rodovia, sendo obrigados a buscar alguma
cidade próxima apenas com o propósito de sacar os valores devidos ao
pedágio para conseguirem seguir viagem.
Além de promover desnecessária perda de tempo, a situação
supracitada ainda pode gerar graves transtornos caso ocorra em locais
distantes de quaisquer cidades, no período da noite ou nos finais de semana,
quando muitas pessoas viajam com suas famílias e não há caixas eletrônicos
disponíveis.
Sendo assim, considerando o elevado interesse público
envolvido, contamos com a aprovação dos nobres Senadores e Senadoras
para aprovação do presente Projeto.

Sala das Sessões,

Senador EDUARDO GIRÃO
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o papel-moeda como meio de pagamento válido. Consequentemente, os

