
 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

 

 

PROJETO DE LEI N.º ______/2018. 

 

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI N° 

9.158/2009 QUE ESTABELECE NORMAS 

PARA A ADOÇÃO DE MATERIAL 

DIDÁTICO ESCOLAR PELOS 

ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA DA REDE PARTICULAR E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO DECRETA: 

 

 
Art. 1º O art. 6° da Lei 9.158 de 21 de maio de 2009, passa a vigorar com a 

seguinte redação: Os estabelecimentos de ensino dispõem de liberdade para a 

escolha do material escolar e dos livros didáticos que melhor se adéquem à sua 

proposta pedagógica, desde que  não representem uma forma de monopólio na 

venda dos referidos produtos, bem como a indicação sob qualquer pretexto de 

fornecedor ou marca dos itens que compõem a lista de material didático escolar e 

livros didáticos. 

 

Parágrafo único:  Fica vedada ao estabelecimento de ensino adotar livro 

didático e / ou material escolar da própria instituição de ensino, que não 

possibilite opções de aquisição no comércio da cidade sede da instituição.  

 

 

 



Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 

 
Sala das Sessões, em 07 de julho de 2018. 

 

 

 

AMARO NETO 

      Deputado Estadual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J U S T I F I C A T I V A 

Esta propositura tem como principal objetivo resguardar pais e responsáveis de 

possíveis práticas abusivas nas relações com os estabelecimentos privados de 

ensino, no Espírito Santo. Verifica-se em nosso Estado, a prática de venda casada 

de livros didáticos e materiais escolares no ato da matrícula. Com esta prática 

comercial indevida, os pais ou responsáveis ficam apenas com duas opções: o 

pagamento dos valores a vista ou a divisão dos valores inseridos na mensalidade.  

É fato, portanto, que algumas escolas induzem pais ou responsáveis à falsa 

comodidade e com grave, ultrapassando a função precípua do estabelecimento.  

Ressaltamos a ilegalidade no ato de induzir as famílias a efetivar contrato 

compulsório com outros fornecedores a partir de sua relação com a escola, como 

estabelece o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 39, o que pode 

configurar venda casada na medida em que, determinado serviço, o ensino fica 

vinculado à compra de determinados produtos na escola. 

O foco dos estabelecimentos de ensino não pode ser o comércio varejista e a 

venda de produtos em pacotes fechados, tirando da família a liberdade de 

pesquisar no livre mercado os melhores preços e condições de aquisição dos 

materiais escolares e livros didáticos. 

Além dos altos valores das mensalidades escolares, é notório que as listas de 

material escolar e livros didáticos vêm tronando-se cada vez mais onerosas para 

os pais ou responsáveis e, desta forma, este Poder Legislativo tem o dever de 

criar regras que protejam a sociedade de prejuízos financeiros ocasionados por 

exigências indevidas ou procedimentos inadequados eventualmente adotados 

pelas escolas privadas no que se refere à aquisição de livros didáticos e material 

escolar.  

     

Sala das Sessões, 7 de novembro de 2018. 

 

 

             AMARO NETO 

             Deputado Estadual 
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