
 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 
 

 Visando adequar o Projeto de Lei nº 297/2020 à técnica legislativa, às normas 

gramaticais, ao Manual de Normas de Redação Legislativa da Ales, publicado no DPL de 

27.11.2015, e ao disposto na Lei Complementar Federal nº 95/1998, alterada pela Lei 

Complementar Federal nº 107/2001, esta DR sugere as modificações abaixo, em destaque ao 

texto da matéria, que deverão ser acolhidas por ocasião da extração de autógrafos. 

 

 

“PROJETO DE LEI Nº 297/2020 

 

Dispõe sobre a impossibilidade de cobrança de 

multas, juros e encargos do valor das 

mensalidades da rede privada de ensino durante o 

estado de calamidade pública no Estado do 

Espírito Santo, em razão do novo Coronavírus 

(COVID-19). 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Ficam as instituições da rede privada de ensino do Estado do Espírito Santo 

impossibilitadas de cobrar multas, juros, correção monetária e/ou outros encargos, nas 

mensalidades em atraso de até 30 (trinta) dias após o vencimento da mensalidade, durante o período 

em que perdurar o estado de calamidade pública em razão do novo Coronavírus (COVID-19). 

 

Parágrafo único. Fica vedada a inserção do nome dos consumidores nos órgãos de proteção ao 

crédito dos referidos contratos decorrentes da inadimplência ocorrida durante o estado de 

calamidade. 

 

Art. 2º A inobservância do disposto nesta Lei sujeitará o infrator à punição de advertência. 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

Sala das Sessões, 14 de maio de 2020. 

 

RAQUEL LESSA 

Deputada Estadual – PROS 

 

Em 19 de maio de 2020. 

 

_______________________ 

Wanderson Melgaço Macedo 

Diretor de Redação – DR 

 
Ayres/Ernesta 
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