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PROJETO DE LEI Nº______, de 17 de abril de 2020. 

(DO DEPUTADO CAPITÃO ASSUMÇÃO) 

 

Dispõe suspensão temporária da cobrança de juros e 

multa por atraso de pagamento de boletos, enquanto 

perdurar a pandemia de Coronavírus (Covid-19) 

legalmente declarada no âmbito do Estado do Espírito 

Santo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO: 

 

DECRETA 

 

Art. 1º Fica estabelecida a suspensão temporária da cobrança de juros e multa por 

atraso de pagamento de boletos, enquanto perdurar a pandemia de Coronavírus 

(Covid-19) legalmente declarada no âmbito do Estado do Espírito Santo.  

 

Art. 2º Os boletos emitidos anteriormente à situação de pandemia que constarem a 

cobrança de juros e multa por atraso de pagamento deverão ser substituídos, a 

requerimento do consumidor, pelos estabelecimentos credores.  

 

Art. 3º O descumprimento ao que dispõe esta Lei sujeitará o infrator às seguintes 

penalidades: 

 

I – Advertência e devolução do valor pago pelo consumidor a título de juros e 

multa, acrescida de correção monetária; 

II – multa, a ser estipulada entre 200 (duzentos) e 10.000 (dez mil) VRTE’s – 

Valores de Referência do Tesouro Estadual; 
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III – aplicação do dobro da multa estipulada primariamente, caso persista o 

descumprimento desta Lei. 

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, vigendo enquanto 

perdurar a situação de calamidade pública decorrente da pandemia de 

Coronavírus (Covid-19).  

 

Sala das Sessões, em 17 de abril de 2020. 

 

 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – Espírito Santo 
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JUSTIFICATIVA 

 

O presente projeto de lei tem por finalidade dispor sobre a suspensão temporária 

da cobrança de juros e multa por atraso de pagamento de boletos, enquanto 

perdurar a pandemia de Coronavírus (Covid-19) legalmente declarada no âmbito 

do Estado do Espírito Santo. 

 

É de conhecimento desta Casa de Leis a existência da Política Nacional das 

Relações de Consumo, estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor – Lei 

Federal nº 8.078 de 1990, onde são estabelecidos os princípios que regem a sua 

existência. Dentre tais princípios, destaca-se para o presente caso o seguinte: 

 

“Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das 

necessidades dos consumidores, o respeito à sua 

dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 

interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das 

relações de consumo, atendidos os seguintes 

princípios: 

(...) 

II - ação governamental no sentido de proteger 

efetivamente o consumidor: 

 

a) por iniciativa direta;” (Grifou-se) 

 

Ante ao texto acima, o Código de Defesa do Consumidor estabelece expressamente 

que, para que se atendam as necessidades dos consumidores, visando, entre 
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outros, a harmonia das relações de consumo, é necessária a ação governamental 

por iniciativa direta. Sendo assim, não há qualquer dúvida que o presente 

momento coloca o consumidor em situação de desarmonia na relação de consumo, 

uma vez que a cobrança de multas e juros incidentes sobre boletos emitidos por 

instituições bancárias é consideravelmente desproporcional aos efeitos que a 

pandemia do Covid-19 vem causando, como o desemprego, a impossibilidade de 

abertura regular do comércio, entre outros complicadores.  

 

Para tanto, o próprio CDC expressa, em seu art. 6º, os direitos básicos do 

consumidor, deixando de forma ainda mais evidente a possibilidade de 

modificação de cláusulas contratuais. Preleciona o inciso V do art. 6º do Código de 

Defesa do Consumidor: 

 

“Art. 6º (...) 

(...) 

V – a modificação das cláusulas contratuais que 

estabeleçam prestações desproporcionais ou sua 

revisão em razão de fatos supervenientes que as 

tornem excessivamente onerosas;” (Grifou-se) 

 

Ora, senhoras e senhores Deputados, não resta qualquer dúvida que atualmente 

existem fatos supervenientes que torna impossível o cumprimento normal do 

contrato, especificamente no que tange ao pagamento de boletos decorrentes de 

produtos adquiridos ou serviços prestados. Sendo assim, pela lógica, se já está 

complicado manter as contas em dia pelo seu valor normal, ainda mais difícil será 

mantê-las adimplidas caso permaneça a cobrança de juros e multa pelo atraso no 

pagamento, que por sua vez, devido às circunstâncias, são absolutamente 

compreensíveis.   
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Ademais, caso sejam mantidas as cobranças de juros e multa sobre os boletos 

pagos com atraso, a tendência é que cresça o inadimplemento, devido ao acréscimo 

de tais valores à conta, que, a depender do seu valor, elevam em altíssimo 

percentual o valor que deverá ser pago pelo consumidor.  

 

Portanto, visando encontrar um equilíbrio na relação de consumo, bem como 

buscando maneiras de evitar o inadimplemento em massa do consumidor 

capixaba, apresento o presente projeto de lei, para o qual solicito o auxílio dos 

nobres deputados para a aprovação.  

 

 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – Espírito Santo 
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