


 O PROCON de Rio das Ostras, órgão vinculado à Procuradoria Geral do Município, 
elaborou esta cartilha com o intuito de orientar aos consumidores, pais de alunos, nos contratos 
de prestação de serviço educacional. Fique atento nas orientações e dicas:

1 - MATRÍCULA:

 O valor referente à matrícula escolar não poderá ser cobrada como valor adicional ao 
contrato. Caso haja a cobrança, esta deverá ser descontada da anuidade ou da semestralidade. 
Assim, as escolas não podem cobrar valores adicionais além daqueles previstos no contrato (art. 
1º, § 5º da Lei 9870/99 e artigo 39, inciso V do CDC).

2 – REAJUSTES DE ANUIDADE OU SEMESTRALIDADE ESCOLAR, INADIMPLÊNCIA:

 A lei não permite cobrança de taxa de matrícula. Os valores a pagar devem ser divididos 
em mensalidades iguais totalizando 12 parcelas (cursos anuais) ou 06 parcelas (cursos semestrais). 
A lei permite acrescentar planos de pagamento com mais parcelas desde que não ultrapassem o 
total da anuidade ou da semestralidade (art. 1º da Lei 9870/99).

 As instituições de ensino devem, em até no máximo de 45 dias antes da data final para 
matrícula, divulgar o reajuste, o valor da anuidade ou semestralidade, além do número de vagas 
por sala de aula (art. 2º da lei 9870/99).

 Os reajustes só podem ocorrer uma vez por ano (art. 1º, § 5º da Lei 9870/99). 

 Caso o aluno atrase o pagamento, a multa não pode ultrapassar 2% sobre o valor da 
mensalidade. (art. 52 § 1º do CDC).

 No caso de inadimplência, as instituições não podem constranger o aluno com suspen-
são de provas, retenção de documentos, penalidades pedagógicas, entre outras. (art. 42 CDC e 
art.6º da lei nº 9870/99).

3 – UNIFORME ESCOLAR:

 As escolas públicas e privadas, da rede de ensino do País, que obrigam o uso de unifor-
mes aos seus alunos, não podem alterar o modelo de fardamento antes de transcorridos cinco 
anos de sua adoção (art. 1º da Lei 8907/94).

 De acordo com a legislação, as instituições de ensino ao estabelecerem regras para 
escolha de uniforme devem observar as condições econômicas dos alunos (art.2º da lei 8907/94).

4 – MATERIAL ESCOLAR:

 A solicitação de materiais que não conste na lista, bem como o acréscimo de quantida-
des, deve vir acompanhado da devida justificativa e do respectivo plano de utilização de material 
escolar planejado para cada série.

 É abusiva a cobrança de taxa de material escolar sem a apresentação da lista.

 A compra de agendas escolares padronizadas com o calendário de atividades da escola 
é opcional, pois os pais ou responsáveis podem solicitar o calendário de reuniões, avaliações, 
datas comemorativas ou atividades pedagógicas por outros meios.

 As instituições de ensino não podem exigir do aluno materiais de uso coletivo (art. 1º, § 
7º da lei 9870/99).



 A escola não pode obrigar o aluno a comprar material de determinada marca ou indicar 
estabelecimento para compra (art. 39, inciso I do CDC).

 O material escolar é de uso exclusivo do aluno. Ainda que o aluno mude de escola 
poderá pedir a devolução de todo o material escolar ainda não utilizado (art. 39, inciso I do CDC).

EXEMPLO DE MATERIAL ESCOLAR DE USO COLETIVO QUE NÃO PODE SER EXIGIDO 
(Lei nº12886/2013).

1. Álcool hidrogenado
2. Algodão
3. Bolas de sopro
4. Canetas para lousa
5. Carimbo
6. Copos descartáveis
7. Elastex
8. Esponja para pratos
9. Fantoche 
10. Fita/cartucho/tonner para impressora
11. Fitas adesivas
12. Fitas decorativas
13. Fitas dupla face
14. Fitilhos
15. Flanela
16. Giz branco ou colorido
17. Grampeador
18. Grampos para grampeador
19. Guardanapos
20. Isopor
21. Lenços descartáveis
22. Livro de plástico para banho
23. Maquiagem
24. Marcador para retroprojetor
25. Material de escritório
26. Material de limpeza
27. Medicamentos
28. Palito de dente
29. Palito para churrasco
30. Papel higiênico
31. Pasta suspensa
32. Piloto para quadro branco
33. Pinceis para quadro
34. Pincel atômico
35. Plástico para classificador
36. Pratos descartáveis
37. Pregador de roupas
38. Produtos para construção civil (tinta, pincel, argamassa, cimento, dentre outros)
39. Sacos de plástico
40. Talheres descartáveis
41. Cola para isopor




