
Nº da proposição
00075/2020

Data de autuação
31/03/2020

Assunto principal: PROPOSIÇÕES
Assunto: PROJETO DE LEI

Autor: DEPUTADO NEZINHO FARIAS
DEPUTADA AUGUSTA BRITO
DEPUTADO DR. CARLOS FELIPE
DEPUTADA ERIKA AMORIM
DEPUTADO RENATO ROSENO
DEPUTADO MARCOS SOBREIRA
DEPUTADO GUILHERME LANDIM

Ementa:
DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO OU REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO
DE PACOTES DE VIAGENS ADQUIRIDOS NO ÂMBITO DO ESTADO DO CEARÁ EM RAZÃO DE
PANDEMIA.

AUTOR: DEPUTADO NEZINHO FARIAS

COAUTOR: DEPUTADO MARCOS SOBREIRA
COAUTORA: DEPUTADA AUGUSTA BRITO
COAUTORA: DEPUTADA ÉRIKA AMOIM
COAUTOR: DEPUTADO GUILHERME LANDIM
COAUTOR: DEPUTADO DR.CARLOS FELIPE
COAUTOR: DEPUTADO RENATO ROSENO

Comissão temática:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
COMISSÃO DE IND. E COMERCIO, TURISMO E SERVIÇOS



  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  PROJETO DE LEI

  Descrição:  
DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO OU REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO DE PACOTES
DE VIAGENS

  Autor:  99858 - DEPUTADO NEZINHO FARIAS

  Usuário assinador:  99858 - DEPUTADO NEZINHO FARIAS

  Data da criação:  30/03/2020 16:12:19  Data da assinatura:  30/03/2020 16:14:19

GABINETE DO DEPUTADO NEZINHO FARIAS

AUTOR: DEPUTADO NEZINHO FARIAS

PROJETO DE LEI
30/03/2020

Dispõe sobre o cancelamento ou remarcação de passagens
aéreas, bem como de pacotes de viagens adquiridos no
âmbito do Estado do Ceará em razão de pandemia.

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ DECRETA:

 

Artigo 1º - Fica determinado que as passagens aéreas, bem como os pacotes de viagens adquiridos no
âmbito do Estado do Ceará poderão ser remarcados ou cancelados, desde que no prazo estabelecido pela
agência reguladora, em razão de pandemia de COVID 19 decretada pela Organização Mundial de Saúde
(OMS), causada pelo novo coronavírus.

§1º - Fica vedada a cobrança de qualquer taxa extra ou multa ao consumidor que decidir pelo
cancelamento ou remarcação de que trata o caput deste artigo.

§2º - Nos casos em que o consumidor optar pelo cancelamento, este deverá ser ressarcido integralmente
pelo valor pago à época da aquisição da passagem aérea ou do pacote de viagem.

§3º - Em caso de descumprimento desta lei, acarretará ao Infrator multa de 8.000 Unidade Fiscal de
Referência do Ceará – UFIRCE, por cada autuação, a qual será revertida ao Fundo Estadual de Saúde do
Ceará.

Artigo 2º - As empresas sujeitas a essa lei que, desde decretada a pandemia, tiverem efetuado a cobrança
de taxa extra ou multa aos consumidores que decidiram pelo cancelamento ou remarcação de que trata
esta Lei deverão ressarci-los integralmente, de forma dobrada, em prazo não superior a 30 (trinta) dias
corridos.

Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das sessões, 30 de março de 2020.

 

NEZINHO FARIAS

DEPUTADO ESTADUAL

 

 

 

JUSTIFICATIVA

 

A presente proposta visa sobre o cancelamento ou remarcação de passagens aéreas, bem como de pacotes
de viagens adquiridos no âmbito do Estado do Ceará em razão de pandemia decretada pela OMS, com
intuito de proteger o consumidor de possíveis perda e danos que podem advir.

Considerando que o mundo já sofreu outras pandemias como: a gripe espanhola, a peste negra, hoje
enfrenta um novo tipo de vírus chamado coronavírus.

Atualmente, o Mundo vem sofrendo com um novo vírus, chamado de Covid-19. O novo agente do
coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China e provoca a doença chamada de
coronavírus (COVID-19) que tem se espalhado por todo o mundo.

O número de casos confirmados no Ceará do novo coronavírus, a Covid-19, chegou a 359 e cinco mortes
até hoje, domingo, 29 de março (29/03), segundo informou nesta noite a Secretaria da Saúde do Ceará
(Sesa). (https://www.opovo.com.br/coronavirus/2020/03/29/coronavirus-ceara-casos

)confirmados-mortes-hoje-domingo-29-marco-29-03.html

Logo, o isolamento social é a melhor alternativa para conter a proliferação do novo vírus, a fim de
proteger as pessoas, principalmente, os consideráveis grupos de risco que são idosos, hipertensos,
diabéticos, entre outros.

Assim, conforme a Constituição de 1988, no artigo 24, inciso VIII, remete sobre a competência de
legislar concorrentemente sobre matéria de dano ao consumidor:

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

(...)

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico,
turístico e paisagístico;

 

Além disso, no Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 8°, trata da proteção à saúde e segurança
do consumidor:

 Art. 8° Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo
não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores,
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exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de
sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em
qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a
seu respeito.

 

O consumidor, em razão de tal proliferação não pode ser obrigado a viajar para destinos com alto risco de
contrair o coronavírus. É seu direito optar por uma das alternativas: postergar a viagem para data futura,
viajar para outro destino de mesmo valor ou até mesmo cancelar a viagem.

Tal medida, além de proteger os consumidores é medida de Saúde Pública, a fim de evitar uma maior
proliferação do vírus. Alguns Estados Brasileiros estão com propostas semelhantes nas respectivas casas
legislativas como São Paulo e Rio de Janeiro.

Diante da relevância da matéria, submeto o presente à apreciação de meus nobres pares, contado com o
apoio necessário para sua aprovação.

DEPUTADO NEZINHO FARIAS

DEPUTADO (A)
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Elmano de Freitas 

Deputado Estadual PT/CE 

 

Memo nº 16/20120 
 

 

 

Fortaleza, 03 de abril de 2020. 
 

 

 

AO 
 

Excelentíssimo Deputado Nezinho Farias 

 

 

ASSUNTO: SUBSCRIÇÃO DE PROJETO DE LEI 

 

 

Cumprimentando-o cordialmente, venho, por meio deste memorando, 

solicitar a Subscrição dos Projetos de Lei nº 75/2020 e 77/2020, de autoria de Vossa 

Excelência. 

 

 

 

 

 

De acordo  

 

 

 

Nezinho Farias  

Deputado Estadual – PDT - CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Desembargador Moreira, 2807- Dionisio Torres – CEP 60170900-Ceará 
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Memo. n.º 29/ 2020 

  

Fortaleza, 03 de abril de 2020. 

 

 

À Sua Excelência o Senhor  
Deputado Nezinho Farias    

 

 

Senhor Deputado, 

 

 

Ao cumprimentar-lhe cordialmente Vossa Excelência, venho solicitar a coautoria dos 
Projetos relacionados: Projeto de Lei n.º 75/2020, que “DISPÕE SOBRE O 
CANCELAMENTO OU REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO DE 
PACOTES DE VIAGENS ADQUIRIDOS NO ÂMBITO DO ESTADO DO CEARÁ EM 
RAZÃO DE PANDEMIA e ao Projeto de Lei n.º 77/2020, que DISPÕE SOBRE A 
REDUÇÃO DAS MENSALIDADES DA REDE PRIVADA DE ENSINO, BEM COMO A 
PROIBIÇÃO DA COBRANÇA DE JUROS E MULTAS PELA INADIMPLÊNCIA DAS 
MENSALIDADES DURANTE O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO NOVO CORONAVÍRUS, 
(COVID-19.  
 
 

Atenciosamente, 

 

 De acordo. 

 
 

 
Deputado Marcos Sobreira  

 

 
 
 
 
 
 
 

Deputado Nezinho Farias    
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Assembleia Legislativa do Estado do Ceará 
Av. Desembargador Moreira, 2807 – Dionísio Torres 

Tel.: (0xx85) 3277.2958 

 
 

 

MEMO n° 15/2020 

 

Fortaleza/CE, 06 de abril de 2020. 

 

 

Excelentíssimo Sr. 

Deputado Nezinho Farias 

 

 

 

Excelentíssimo Deputado, 

 

 

Com os cordiais cumprimentos, venho por meio deste solicitar a coautoria 

dos Projetos de Lei abaixo relacionados: 

Projeto de Lei 75/2020, que “Dispõe sobre o cancelamento ou remarcação 

de passagens aéreas, bem como de pacotes de viagens adquiridos no âmbito do Estado 

do Ceará em razão de pandemia.”  

Projeto de Lei 77/2020, que “Dispõe sobre a redução das mensalidades da 

rede privada de ensino, bem como a proibição da cobrança de juros e multas pela 

inadimplência das mensalidades durante o plano de contingência do novo coronavírus 

(COVID-19).” 

Certos de vosso deferimento, apresentamos votos de estima e consideração. 

 

 

 

Deputada Augusta Brito 

PCdoB 

 

 

 

De acordo: 

Deputado Nezinho Farias 

_________________________ 
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Av. Des. Moreira, 2807 | Dionísio Torres | CEP 60.170-900 | Fortaleza – Ceará 

DISQUE ASSEMBLEIA 0800 280 2887 
 

 
 
 
 
Memo nº 35/2020                                                         Fortaleza/Ce,  06 de Abril de 2020. 
 
 
 
 
Excelentíssimo Senhor Deputado Nezinho Farias, 
 
Venho à presença de Vossa excelência, solicitar a COAUTORIA do Projeto de Lei nº 
75/2020, que dispõe sobre o cancelamento ou remarcação de passagens aéreas, bem 
como de pacotes de viagens adquiridos no âmbito do Estado do Ceará em razão de 
pandemia. 
 
 
 
Atenciosamente, 
 

 
 
 

 
Érika Amorim 

Deputada Estadual – PSD 
 

 

De Acordo. 
Fortaleza, 06/04/2020 

 
 

 
 
                    
                    Dep. Nezinho Farias 

 
 

  De Acordo. 
Fortaleza, 06/04/2020 

   
 

            
                   Dep. Érika Amorim 
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Av. Desembargador Moreira, 2807  |  Dionísio Torres  |  CEP: 60170-900  |  Fortaleza-CE 
DISQUE ASSEMBLEIA: 0800 2802887 

 

 

Memorando nº 10/2020/GAB_319/ALCE 

 

 

Fortaleza, 03 de abril de 2020. 

 

 

Ilmo. Sr. 

Carlos Alberto Aragão de Oliveira 

Diretor do Departamento Legislativo 

 

 

 

Ilustríssimo Senhor, 

 

 

Cumprimentando-o inicialmente, sirvo-me do presente, para solicitar a 

COAUTORIA no Projeto de Lei nº 00075/2020 de autoria do Deputado Nezinho Farias que 

“dispõe sobre o cancelamento ou remarcação de passagens aéreas, bem como de pacotes 

de viagens adquiridos no âmbito do estado do Ceará em razão de pandemia”. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

_________________________ 

Deputado Guilherme Landim 

PDT 

 

 

 

 

De acordo, 

 

 

 

_____________________________ 

Deputado Nezinho Farias 

PDT 
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PLENÁRIO

DESPACHO
08/04/2020

LIDO NA 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) SESSÃO DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA DO
SISTEMA DE DELIBERAÇÃO REMOTA – SDR DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA
TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, EM 08
DE ABRIL DE 2020.

CUMPRIR PAUTA. 

EVANDRO LEITAO_

1º SECRETÁRIO
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

INFORMAÇÂO
14/04/2020

DIRETORIA LEGISLATIVA CÓDIGO: FQ-COTEP-014-01

FORMULÁRIO DE QUALIDADE

COMISSÕES TÉCNICAS PERMANENTES

DATA

EMISSÃO:
11/06/2018

FORMULÁRIO DE PROTOCOLO PARA

PROCURADORIA
DATA REVISÃO: 24/01/2020

Encaminha-se à Procuradoria para emissão de parecer.

 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

SECRETÁRIO (A) DA COMISSÃO
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GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DR. CARLOS FELIPE – PCdoB 

30ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará – 

Sede da Assembleia Legislativa - Palácio Governador Adauto Bezerra 

Av. Desembargador Moreira, 2807 – Dionísio Torres – Gabinete 501 – 4º piso 

PABX : (85) 3277.2500  - www.al.ce.gov.br – E-mail-dep.carlosfelipe@al.ce.gov.br 

 

 

 

Fortaleza-Ce, 16 de abril de 2020. 

À SUA ECELÊNCIA SENHOR 

NEZINHO FARIAS 

Deputado Estadual – PDT 

 

ASSUNTO: COAUTORIA DE PROJETO DE LEI Nº 075/2020 

 

Exmo. Senhor Deputado, 

Apraz-me cumprimentá-lo ao tempo em que, utilizando-me deste instrumento, venho 

SOLICITAR a Vossa Excelência coautoria ao Projeto de Lei nº 075/2020, de sua 

autoria, que dispõe “sobre o cancelamento ou remarcação de passagens aéreas, bem 

como de pacotes de viagens adquiridos no âmbito do Estado do Ceará em razão de 

pandemia” que tramita nesta Casa Legislativa. 

Sem mais, renovo votos de estima e respeito.  

DR. CARLOS FELIPE 

Deputado Estadual – Líder do PCdoB 

 

 

 

 

 

De acordo 

 

 

 

NEZINHO FARIAS 

Deputado Estadual – PDT 

 

 

11 de 23



GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DR. CARLOS FELIPE – PCdoB 

30ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará – 

Sede da Assembleia Legislativa - Palácio Governador Adauto Bezerra 

Av. Desembargador Moreira, 2807 – Dionísio Torres – Gabinete 501 – 4º piso 

PABX : (85) 3277.2500  - www.al.ce.gov.br – E-mail-dep.carlosfelipe@al.ce.gov.br 

 

 
 

Fortaleza-Ce, 16 de abril de 2020. 

À SUA ECELÊNCIA SENHOR 

NEZINHO FARIAS 

Deputado Estadual – PDT 

 

ASSUNTO: COAUTORIA DE PROJETO DE LEI Nº 077/2020 

 

Exmo. Senhor Deputado, 

Apraz-me cumprimentá-lo ao tempo em que, utilizando-me deste instrumento, venho 

SOLICITAR a Vossa Excelência coautoria ao Projeto de Lei nº 077/2020, de sua 

autoria, que dispõe “sobre a redução das mensalidades da rede privada de ensino, bem 

como proibição da cobrança de juros e multas pela inadimplência das mensalidades 

durante o plano de contingência do novo coronavírus (covid-19)” que tramita nesta Casa 

Legislativa. 

Sem mais, renovo votos de estima e respeito.  

DR. CARLOS FELIPE 

Deputado Estadual – Líder do PCdoB 

 

 

 

 

 

 

De acordo 

 

 

 

NEZINHO FARIAS 

Deputado Estadual – PDT 

 

 

12 de 23



 

 

 

 
 
 

Av. Desembargador Moreira, 2807, GAB. 314  
Dionísio Torres, CEP 60170-900 

Fone:(85)32772792 / e-mail: renato.roseno@al.ce.gov.br 
 
 
Memorando n° /2020/GAB-RR           Fortaleza, 03 de abril de 
2020. 

 
 

Ao Excelentíssimo Deputado Nezinho Farias 
 
 
Assunto: Solicitação de coautoria a projeto de lei de vossa lavra. 

 

Senhor Deputado, 

 

 Cumprimentando-lhe cordialmente, venho por meio deste solicitar a 

COAUTORIA do Projeto de Lei nº 75/2020, que “dispõe sobre o cancelamento ou 

remarcação de passagens aéreas, bem como de pacote de viagens adquiridos no âmbito 

do Estado do Ceará em razão de pandemia”, de vossa iniciativa. 

 

Atenciosamente,    

 

 

Renato Roseno 

Deputado Estadual – Psol/CE 

 

De acordo  

 

Nezinho Farias  

Deputado Estadual – PDT/CE  
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CONSULTORIA JURÍDICA

PARECER DA PROCURADORIA (1 ASSINATURA)
23/04/2020

 

PROCURADORIA LEGISLATIVA

PARECER TÉCNICO

 

 

PROJETO DE LEI: Nº 75/2020

AUTORIA: DEPUTADO ELMANO FREITAS, DEPUTADO NEZINHO FARIAS e
DEPUTADO MARCOS SOBREIRA

EMENTA: “DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO OU REMARCAÇÃO DE
PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO DE PACOTES DE VIAGENS ADQUIRIDOS NO
ÂMBITO DO ESTADO DO CEARÁ EM RAZÃO DE PANDEMIA.”  

 

 

1. RELATÓRIO

Trata-se do Projeto de Lei n° 75/2020, de autoria dos Exmos. Deputados Elmano Freitas, Nezinho Farias
e Marcos Sobreira, que tem por finalidade, no âmbito do Estado do Ceará, dispor sobre o cancelamento
ou remarcação de passagens aéreas, bem como pacotes de viagens adquiridos, no âmbito do Estado do
Ceará em razão de pandemia, nos seguintes termos:

Artigo 1º Fica determinado que as passagens aéreas, bem como os pacotes de
viagens adquiridos no âmbito do Estado do Ceará poderão ser remarcados ou
cancelados, desde que no prazo estabelecido pela agência reguladora, em razão de
pandemia de COVID 19 decretada pela Organização Mundial de Saúde(OMS),
causada pelo novo coronavírus.
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§1º - Fica vedada a cobrança de qualquer taxa extra ou multa ao consumidor que
decidir pelo cancelamento ou remarcação de que trata o caput deste artigo.

§2º - Nos casos em que o consumidor optar pelo cancelamento, este deverá ser
ressarcido integralmente pelo valor pago à época da aquisição da passagem aérea
ou do pacote de viagem.

§3º - Em caso de descumprimento desta lei, acarretará ao Infrator multa de 8.000
Unidade Fiscal de Referência do Ceará – UFIRCE, por cada autuação, a qual será
revertida ao Fundo Estadual de Saúde do Ceará.

Artigo 2º - As empresas sujeitas a essa lei que, desde decretada a pandemia,
tiverem efetuado a cobrança de taxa extra ou multa aos consumidores que
decidiram pelo cancelamento ou remarcação de que trata esta Lei deverão
ressarci-los integralmente, de forma dobrada, em prazo não superior a 30 (trinta)
dias corridos.

Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Na justificativa (fls. 2 e 3), os autores argumentam:

A presente proposta visa sobre o cancelamento ou remarcação de passagens
aéreas, bem como de pacotes de viagens adquiridos no âmbito do Estado do Ceará
em razão de pandemia decretada pela OMS, com intuito de proteger o consumidor
de possíveis perda e danos que podem advir.

Considerando que o mundo já sofreu outras pandemias como: a gripe espanhola, a
peste negra, hoje enfrenta um novo tipo de vírus chamado coronavírus.

Atualmente, o Mundo vem sofrendo com um novo vírus, chamado de Covid-19.
O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados
na China e provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19) que tem se
espalhado por todo o mundo.

O número de casos confirmados no Ceará do novo coronavírus, a Covid-19,
chegou a 359 e cinco mortes até hoje, domingo, 29 de março (29/03), segundo
informou nesta noite a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).
(https://www.opovo.com.br/coronavirus/2020/03/29/coronavirus-ceara-casos
)confirmados-mortes-hoje-domingo-29-marco-29-03.html

Logo, o isolamento social é a melhor alternativa para conter a proliferação do
novo vírus, a fim de proteger as pessoas, principalmente, os consideráveis grupos
de risco que são idosos, hipertensos, diabéticos, entre outros.

Assim, conforme a Constituição de 1988, no artigo 24, inciso VIII, remete sobre a
competência de legislar concorrentemente sobre matéria de dano ao consumidor:

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

(...)

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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Além disso, no Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 8°, trata da
proteção à saúde e segurança do consumidor:

Art. 8° Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão
riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e
previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os
fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas
a seu respeito.

O consumidor, em razão de tal proliferação não pode ser obrigado a viajar para
destinos com alto risco de contrair o coronavírus. É seu direito optar por uma das
alternativas: postergar a viagem para data futura, viajar para outro destino de
mesmo valor ou até mesmo cancelar a viagem.

Tal medida, além de proteger os consumidores é medida de Saúde Pública, a fim
de evitar uma maior proliferação do vírus. Alguns Estados Brasileiros estão com
propostas semelhantes nas respectivas casas legislativas como São Paulo e Rio de
Janeiro.

Diante da relevância da matéria, submeto o presente à apreciação de meus nobres
pares, contado com o apoio necessário para sua aprovação.

A propositura recebeu encaminhamento para esta Procuradoria Legislativa para análise e parecer, na
forma Ato Normativo 200/96, em seu art. 1º, inciso V, combinado com o art. 184 do Regimento Interno
da ALECE (Resolução nº 389/1996). Distribuída a matéria, coube-nos examiná-la e oferecer parecer
técnico.

É o relatório.

 

2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

2.1. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL

O primeiro aspecto a ser analisado na presente propositura, é o cumprimento dos requisitos formais
exigidos pela Constituição para a elaboração da norma jurídica. Uma vez que, a Carta Magna reparte as
competências para edições de leis entre os entes da federação, é de indispensável estudo se a proposta
parlamentar corresponde aos pressupostos e procedimentos relativos à formação de lei.

Em vista disto, no que concerne a competência legislativa, os Estados organizam-se e regem-se pelas
Constituições e leis que adotarem, e, nessas circunstâncias, o Estado do Ceará exerce, em seu território, as
competências que, explícita ou implicitamente, não lhes sejam vedadas pela Constituição Federal (CF/88,
art. 25, caput e § 1º).

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que
adotarem, observados os princípios desta Constituição.

§ 1º. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por
esta Constituição.

A proposição em questão, sem sombra de dúvida, destaca-se por seu relevante interesse público em
buscar medidas protetivas frente ao contexto atual ocasionado pela pandemia do covid-19, , porém do

 ponto de vista formal, há óbice para que o Estado legisle sobre o assunto, uma vez que compete à União
. Vejamos o que estabelece a CF/88 aversar sobre medidas dessa natureza, dirigidas às aeroportuárias

respeito:
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Art. 21. Compete à União:

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou
permissão:

c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária;

No que concerne à prestação de serviços públicos, cabe mencionar o que diz o art. 175, também da
CF/88:

Art. 175. Incumbe ao Poder Pu?blico, na forma da lei, diretamente ou sob regime
de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços
públicos.

Parágrafo único. A lei dispora? sobre:

I – o regime das empresas concessiona?rias e permissiona?rias de servic?os
pu?blicos, o cara?ter especial de seu contrato e de sua prorrogac?a?o, bem como
as condic?o?es de caducidade, fiscalizac?a?o e rescisa?o da concessa?o ou
permissa?o;

II – os direitos dos usua?rios;

III – poli?tica tarifa?ria;

IV – a obrigac?a?o de manter servic?o adequado.

Portanto, há evidente inconstitucionalidade formal na proposição, uma vez que invade competência
privativa da União, além de interferir diretamente na relação contratual que decorre da concessão
pública de serviço.

            Além disso, compete apontar que foi editado pelo Governo Federal a Medida Provisória 925 de
18/03/2020, que traz medidas emergenciais para a aviação brasileira, a qual estende prazos de
pagamentos de contribuições, decorrentes da concessão federal, e dispõe sobre o reembolso dos valores
pagos pelos consumidores. Vejamos:

 

Art. 1º Esta Medida Provisória dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação
civil brasileira em razão da pandemia da  .covid-19

Art. 2º  Nos contratos de concessão de aeroportos firmados pelo Governo federal,
as contribuições fixas e as variáveis com vencimento no ano de 2020 poderão ser
pagas até o dia 18 de dezembro de 2020.

Art. 3º O prazo para o reembolso do valor relativo à compra de passagens aéreas
será de doze meses, observadas as regras do serviço contratado e mantida a
assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

§ 1º Os consumidores ficarão isentos das penalidades contratuais, por meio
da aceitação de crédito para utilização no prazo de doze meses, contado da
data do voo contratado.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se aos contratos de transporte aéreo firmados
até 31 de dezembro de 2020.
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Art. 4º Esta Medida Provisória entra em vigor na da data de sua publicação.

Desta maneira, as soluções dispostas desse ato normativo possui amparo no art. 62 da Constituição
Federal, o qual exige relevância e urgência no assunto regulado, correspondendo nitidamente a medidas
de socorro que necessitam ser adotadas no presente momento. Sendo assim, a regulamentação acima já
intermedia as respectivas compras e vendas de passagens aéreas realizadas neste período.

Lei estadual que meramente reproduz lei federal, sem nenhuma peculiaridade, particularidade e
especificidade regional não merece subsistir, isto por que representa renúncia à competência legislativa
estadual, tendo em vista que todo o seu conteúdo já está previsto Medida Provisória editada recentemente.

É importante lembrar, que, no âmbito da legislação concorrente, cabe aos Estados suplementar essas
normas gerais e não apenas remeter à legislação federal específica.

Neste sentido, o STF, no julgamento da , declarou inconstitucional lei que determinava aADI 2303/RS
estrita observância à legislação federal específica. Entendeu a corte como uma renúncia ao exercício da
competência legislativa concorrente e suplementar do Estado.

Afirmando ainda, que “a banalização de normas estaduais remissivas fragiliza a estrutura federativa
”.descentralizada, e consagra o monopólio da União, sem atentar para nuances locais

 

Assim, conclui-se, não cabe ao Estado editar lei com o mesmo teor de uma norma geral editada pela
 A competência concorrente do Estado, quando já existente norma geral, é no sentido de lhe darUnião.

concretude e efetividade, atendendo às peculiaridades regionais – o que não efetivado, , porin casu
ocasião da presente propositura.

Nessa linha de raciocínio, embora sua louvável pretensão, a proposta acaba por adentrar em 
 padecendo de vício insanável de inconstitucionalidade.competência legislativa privativa da União,

 

CONCLUSÃO

Sendo assim, à guisa das considerações acima expendidas, emitimos  àPARECER CONTRÁRIO
regular e regimental tramitação do Projeto de Lei nº 75/2020.

 

É o parecer, que submetemos à consideração da douta Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

 

CONSULTORIA TÉCNICO-JURÍDICA DA PROCURADORIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO CEARÁ.

ANDREA ALBUQUERQUE DE LIMA

ANALISTA LEGISLATIVO
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COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Júliocesar Filho

Assunto: Designação para relatoria

                   Senhor Deputado,

                   Conforme prevê o art. 65, inciso IV, da Resolução nº 389, de 11 de dezembro de 1996

(Regimento Interno da ALECE), designamos Vossa Excelência para relatar:

Projeto: SIM

Emenda(s):

Regime de Urgência:NÃO.

Seguem os prazos, estabelecidos no art. 82, do Regimento Interno, os quais devem ser observados:

Art. 82. O Relator terá, para apresentação de seu parecer escrito, os seguintes

prazos:
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I - 10 (dez) dias, nas matérias em regime de tramitação ordinária;

II - 5 (cinco) dias, nas matérias em regime de prioridades;

III - 2 (dois) dias, nas matérias em regime de urgência.

            Outrossim, solicitamos que a proposição seja devolvida à Comissão tão logo seja emitido o

parecer.

            Atenciosamente,

DEPUTADO ANTONIO GRANJA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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Av. Desembargador Moreira, 2807- Dionisio Torres – CEP 60170900-Ceará 

 

Memo nº 21/20120 

 

Fortaleza, 06 de maio de 2020. 

 

AO 

Departamento Legislativo 

 

ASSUNTO: RETIRADA DE SUBSCRIÇÃO DE PROJETO DE LEI 

 

Cumprimentando-o cordialmente, venho, por meio deste memorando, 

RETIRAR MINHA ASSINATURA DO PROJETO DE LEI Nº 75/2020, em virtude de 

já haver em vigor uma Medida Provisória nº 948/2020 que trata do mesmo tema. 

Sendo o que nos cabia para o momento, aguarda deferimento. 
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