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PROJETO DE LEI Nº ____/2020 
 
 

Assegura aos locatários de imóveis comerciais, no 
âmbito do Estado do Espírito Santo, o abatimento 
proporcional dos valores da locação em razão da 
determinação de fechamento e interrupção das 
atividades comerciais para atendimento das 
medidas de combate ao CORONAVIRUS (COVID-19), 
e dá outras providências. 

 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º – Ficam assegurados aos locatários de imóveis comerciais, no âmbito do Estado Do Espírito 
Santo, o direito de pleitear do locador o abatimento do valor da locação, proporcional aos dias em 
que interromperam ou cessaram o funcionamento de suas atividades, em cumprimento às 
medidas adotadas pelo Poder Público para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional, decorrente da pandemia do novo CORONAVIRUS (COVID-19). 
 
Parágrafo único – O disposto no caput aplica-se aos decretos, leis e determinações no âmbito 
estadual, que interromperam ou cessaram o funcionamento dos estabelecimentos comerciais, 
visando conter o avanço do novo CORONAVIRUS (COVID-19). 
 
Art. 2º – O direito previsto nesta Lei compreende os dias em que os estabelecimentos e 
empreendimentos comerciais interromperam ou cessaram seus funcionamentos em cumprimento 
às determinações governamentais. 
 
Parágrafo único – O disposto no caput compreende também o período anterior à vigência desta 
Lei, cuja restrição seja devidamente comprovada por meio de ato emanado pelo Poder Público. 
 
Art. 3º – Esta Lei possui vigência temporária, pelo período de 06 (seis) meses, podendo ser 
renovada por igual período enquanto perdurar a proliferação da doença causada pelo novo 
CORONAVIRUS (COVID-19). 
 
Parágrafo único – Esta Lei tem eficácia pelo prazo disposto no caput deste artigo e cessará antes 
do tempo previsto, caso haja revogação dos atos descritos no parágrafo único, do artigo primeiro. 
 
Art. 4º – O descumprimento do disposto nesta Lei sujeita os infratores à multa de 2% (dois por 
cento) do valor do contrato de locação, bem como a devolução dos valores correspondentes aos 
dias em que permaneceram sem funcionamento. 
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Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data dos 
atos emanados pelo Poder Público. 
 

Palácio Domingos Martins, Sala das Sessões, em 31 de março de 2020. 
 

 
DELEGADO DANILO BAHIENSE 

DEPUTADO ESTADUAL 
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