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PROCURADORIA LEGISLATIVA 

 

PARECER TÉCNICO 

 

PROJETO DE LEI Nº 297/2020 

AUTORA: Deputada Raquel Lessa 

EMENTA: 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). 

 

1.  RELATÓRIO 

 

Trata-se do projeto de lei nº 297/2020, de autoria da Exma. Deputada 

Raquel Lessa, que tem por objetivo impossibilitar a cobrança pelas instituições da 

rede privada de ensino do Estado do Espírito Santo de multas, juros, correção 

monetária e/ou outros encargos, em razão do atraso no pagamento 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), nos 

seguintes termos: 

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. 
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O projeto foi protocolado no dia 18/05/2020 e lido no expediente da 

Sessão Ordinária do dia 19/05/2019. Não consta, nos autos, até o presente 

momento, notícia da publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL, 

medida que não pode ser dispensada, nos termos do art. 149 do Regimento Interno 

da ALES (Resolução no. 2.700/2009). 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, em exercício de juízo de 

delibação que lhe impõe o art. 120 do Regimento Interno – Resolução nº 

2.700/2009, proferiu o despacho da fl. 07, no qual admitiu a tramitação da 

proposição; entendendo, a priori, inexistir manifesta inconstitucionalidade ou um dos 

demais vícios previstos na norma regimental. 

A Diretoria de Redação juntou o estudo de técnica legislativa da fl. 10, 

ofertando sugestões apenas no tocante à redação proposta, sem alteração 

substancial no projeto de lei. 

Em seguida, a propositura recebeu encaminhamento para esta 

Procuradoria Legislativa para análise e parecer, na forma do art. 3º, inciso XX, da 

Lei Complementar Estadual nº 287/2004, combinado com o art. 121 do Regimento 

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/2009). Distribuída a matéria, coube-nos 

examiná-la e oferecer parecer técnico. 

É o relatório. 

 

2.  FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

2.1. DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL 

A inconstitucionalidade formal verifica-se quando há algum vício no 

processo de formação das normas jurídicas. Vale dizer, é o vício decorrente do 

desrespeito de alguma norma constitucional que estabeleça o modo de elaboração 

das normas jurídicas. 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
360033003800310033003A00540052004100



 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 

PROJETO DE LEI Nº 297/2020 PÁGINA 

CARIMBO / RUBRICA 

 

3 
 

Assim, a inconstitucionalidade formal pode decorrer da inobservância da 

competência legislativa para a elaboração do ato (inconstitucionalidade formal 

orgânica: competência da União, Estados e Municípios) ou do procedimento de 

elaboração da norma. 

A Constituição Federal divide a competência entre as pessoas jurídicas 

com capacidade política: União (artigos 21 e 22); Municípios (artigos 29 e 30); e 

Estados (artigo 25 – competência residual ou remanescente). 

O projeto de lei em apreço, como já ressaltado, visa a impossibilitar a 

cobrança pelas instituições da rede privada de ensino do Estado do Espírito Santo 

de multas, juros, correção monetária e/ou outros encargos, em razão do atraso no 

pagamento 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). 

No tocante à competência legislativa, o ponto central a ser enfrentado é 

se o assunto tratado neste projeto pode ser classificado como Direito Civil, a atrair a 

competência privativa da União para legislar sobre o assunto, nos termos do art. 22, 

inciso I, da CF1; ou se a matéria constituiria norma de proteção ao consumidor a 

fixar a competência legislativa concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, 

conforme estabelece o art. 24, incisos V e VIII, da CF.2   

Em relação ao regime constitucional de repartição de competências, 

DIRLEY DA CUNHA JR. observa que: 

 
1 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

(...) 

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; 

2 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 

(...) 

V - produção e consumo; 

(...) 

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico; 
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A repartição de competências traduz-se num processo de distribuição 
constitucional de poderes entre as entidades federadas e constitui o ponto 
nuclear da noção de Estado Federal. Com o propósito de realizar o 
princípio federativo em bases sólidas, a Constituição de 1988 entabulou 
uma partilha do poder político entre as entidades integrantes da Federação 
com vistas a uma racional e equilibrada organização política do Estado 
brasileiro, com a eliminação dos velhos problemas de concentração de 
poderes na União que se verificou durante toda a República.3 

 

A nosso ver, ao proibir a cobrança de juros e multas por atraso no 

pagamento das mensalidades escolares, o projeto de lei sob análise interfere 

diretamente na relação privada estabelecida entre credor e devedor, gerando 

alteração de índole obrigacional, fato que implica a invasão da competência 

legislativa privativa da União (art. 22, I, CF). 

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no 

sentido de que, embora a competência concorrente para legislar sobre consumo 

confira aos Estados-Membros e ao Distrito Federal um relevante espaço de atuação 

na defesa do consumidor (art. 24, V, CF), a lei estadual que trata de relações de 

consumo só pode tratar do conteúdo não incluído no direito civil, sob pena de 

inconstitucionalidade formal por usurpação da competência privativa da União: 

CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO AS REGRAS DE 
DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI ESTADUAL 3.594/2005, DO 
DISTRITO FEDERAL. DISPENSA DO PAGAMENTO DE JUROS E 
MULTAS DE TRIBUTOS E TÍTULOS OBRIGACIONAIS VENCIDOS NO 
PERÍODO DE PARALISAÇÃO POR GREVE. INCONSTITUCIONALIDADE 
FORMAL, POR USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO EM 
MATÉRIA DE DIREITO CIVIL. 1. As regras de distribuição de 
competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a 
fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio 
da predominância do interesse. 2. A própria Constituição Federal, 
presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do 
princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas 
competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-
Membros, Distrito Federal e Municípios, e a partir dessas opções pode ora 
acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União 
(CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-
Membros e Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 3. A lei distrital sob 
análise atinge todos os devedores e tem por objeto obrigações 
originadas por meio dos títulos que especifica; sendo, 
consequentemente, norma de Direito Civil, previsto como de 
competência privativa da União, nos termos do artigo 22, inciso I, da 

 
3 JÚNIOR, Dirley da Cunha. Curso de Direito Constitucional. 8 ed. Salvador: JusPodivm, 2014. Pag 
696. 
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Constituição Federal. Precedentes nesse sentido. 4. Ação direta de 
inconstitucionalidade julgada procedente, por vício formal.4 (original sem 
destaque) 

DIREITO CONSTITUCIONAL, DO CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO 
DE CONSUMO. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO. ESTIPULAÇÃO DE 
MULTA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI 
ESTADUAL POR ALEGADA AFRONTA A DISPOSITIVO DA 
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL INEXISTENTE. CONSONÂNCIA DA 
DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE 
NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. 
PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 
ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 11.4.2014. 1. O entendimento 
adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão 
agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo 
Tribunal Federal. O controle abstrato de constitucionalidade das leis ou atos 
normativos estaduais em face da Constituição Estadual compete aos 
Tribunais de Justiça dos Estados (art. 125, § 2º, da Lei Fundamental), 
incluídos os dispositivos de reprodução compulsória da Constituição da 
República. Aos Estados é vedado, a pretexto de veicularem norma em 
defesa do consumidor, legislar sobre direito civil, notadamente sobre 
relações contratuais. Precedentes. 2. As razões do agravo regimental não 
se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão 
agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.5 (original sem 
destaque) 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL QUE 
FIXA PRAZOS MÁXIMOS, SEGUNDO A FAIXA ETÁRIA DOS USUÁRIOS, 
PARA A AUTORIZAÇÃO DE EXAMES PELAS OPERADORAS DE 
PLANOS DE SAÚDE. 1. Encontra-se caracterizado o direito de propositura. 
Os associados da requerente estão unidos pela comunhão de interesses 
em relação a um objeto específico (prestação do serviço de assistência 
suplementar à saúde na modalidade autogestão). Esse elemento 
caracteriza a unidade de propósito na representação associativa, afastando 
a excessiva generalidade que, segundo esta Corte, impediria o 
conhecimento da ação. 2. Por mais ampla que seja, a competência 
legislativa concorrente em matéria de defesa do consumidor (CF/88, 
art. 24, V e VIII) não autoriza os Estados-membros a editarem normas 
acerca de relações contratuais, uma vez que essa atribuição está 
inserida na competência da União Federal para legislar sobre direito 
civil (CF/88, art. 22, I). 3. Os arts. 22, VII e 21, VIII, da Constituição Federal 
atribuem à União competência para legislar sobre seguros e fiscalizar as 
operações relacionadas a essa matéria. Tais previsões alcançam os planos 
de saúde, tendo em vista a sua íntima afinidade com a lógica dos contratos 
de seguro, notadamente por conta do componente atuarial. 4. Procedência 
do pedido.6 (original sem destaque) 

 
4 STF. ADI 3605, Relator(a):  Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 12-09-2017 PUBLIC 13-09-2017. 

5 STF. RE 877596 AgR, Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 09/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO 
DJe-126 DIVULG 29-06-2015 PUBLIC 30-06-2015. 

6 STF. ADI 4701, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO 
DJe-163 DIVULG 22-08-2014 PUBLIC 25-08-2014. 
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 10.989/93 DO 
ESTADO DE PERNAMBUCO. EDUCAÇÃO: SERVIÇO PÚBLICO NÃO 
PRIVATIVO. MENSALIDADES ESCOLARES. FIXAÇÃO DA DATA DE 
VENCIMENTO. MATÉRIA DE DIREITO CONTRATUAL. VÍCIO DE 
INICIATIVA. 1. Os serviços de educação, seja os prestados pelo 
Estado, seja os prestados por particulares, configuram serviço 
público não privativo, podendo ser desenvolvidos pelo setor privado 
independentemente de concessão, permissão ou autorização. 2. Nos 
termos do artigo 22, inciso I, da Constituição do Brasil, compete à 
União legislar sobre direito civil. 3. Pedido de declaração de 
inconstitucionalidade julgado procedente.7 (original sem destaque) 

 
 

Ademais, a União já disciplina o tema, pois o Código Civil dispõe, no 

capítulo que trata sobre inadimplemento de obrigações, que “Considera-se em mora 

o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no 

tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer” (art. 394), e que “não 

havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora” (art. 

396). Assim, o próprio diploma civil prevê que não estaria em mora o devedor que 

não realizou o pagamento de sua dívida na data ajustada em virtude de um fato que 

não foi sua culpa, devendo ser examinada cada situação para identificar culpa ou 

não do devedor. 

No mesmo sentido, o art. 6º da Lei Federal nº 9.870/99, que dispõe sobre 

o valor total das anuidades escolares e dá outras providências, remete o 

inadimplemento das mensalidades escolares às disposições do Código Civil (referia-

se às disposições do Código Civil de 1916) e Código de Defesa do Consumidor: 

Art. 6o São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de 
documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades 
pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no 
que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código 
de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil 
Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias. 

 

Destarte, é forçoso reconhecer a violação das normas constitucionais de 

repartição de competência, a qual estabelece a competência da União para legislar 

sobre Direito Civil, configurando o vício de inconstitucionalidade formal, atingindo a 

 
7 STF. ADI 1007, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2005, DJ 24-02-2006 PP-00005 EMENT 
VOL-02222-01 PP-00007. 
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divisão de competência legislativa dos entes federativos e ofendendo, assim, o 

processo legislativo para a criação da norma. 

Por fim, deixa-se de analisar os demais aspectos do projeto de lei, uma 

vez que não há outro vício de inconstitucionalidade a ser apontado e não é possível 

sugerir emenda visando sanear o vício de inconstitucionalidade, nos termos do 

parágrafo único, do art. 16, do Ato n. 964/2018. 

 

3.  CONCLUSÃO 

 

Em face do exposto, opinamos pela INCONSTITUCIONALIDADE 

FORMAL do Projeto de Lei nº 297/2020, de autoria da Exma. Deputada Raquel 

Lessa, nos termos da fundamentação supra. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Vitória, 2 de junho de 2020. 

 

Liziane Maria Barros de Miranda 

Procuradora da Assembleia Legislativa ES 
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