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PROJETO DE LEI Nº                  /2020 

Proíbe a cobrança de taxa de reserva 

ou taxa de matrícula/rematrícula 

antecipadamente à prestação dos 

serviços educacionais nas escolas do 

Estado do Espírito Santo e dá outras 

providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica proibida a cobrança de taxas de reserva e/ou taxa de rematrícula para 

os alunos já matriculados na instituição no ano corrente, que tenha por intenção a 

garantia de vaga do aluno no ano letivo subsequente. 

Parágrafo único - Não se aplica a presente proibição na hipótese de estar o aluno 

inadimplente no momento da abertura das inscrições para o ano letivo subsequente. 

Art. 2º - Na hipótese de primeiro ingresso do aluno na instituição de ensino, poderão 

ser cobradas ambas as taxas, sob a condição de que referidos valores sejam 

abatidos no valor das mensalidades ainda no mesmo ano/semestre letivo e que não 

sejam realizadas em prazo superior a 30 dias anteriores ao início das aulas.  

Art. 3º - Fica proibida a cobrança de taxas de renovação e/ou rematrícula que 

ultrapassem o valor da mensalidade da própria instituição. 

Art. 4º - Esta Lei entre em vigor na data de sua publicação.  

 

Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2020. 

 

MARCOS GARCIA 

Deputado Estadual – PV 
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JUSTIFICATIVA 

 

É comum em instituições de ensino brasileiras a cobrança da chamada taxa de 

reserva, ou taxa de matrícula/rematrícula, valor que é cobrado antecipadamente à 

prestação dos serviços educacionais, com o escopo de garantir a vaga do aluno no 

ano ou semestre letivo que irá se iniciar. A cobrança da taxa de matrícula de forma 

antecipada poderá ser considerada prática abusiva caso venha a ser cobrada com 

mais de 30 dias de antecedência do início da prestação dos serviços. 

Entretanto, não é pouco comum a cobrança de referido valor com antecedência de 

meses com a única finalidade de garantir a vaga. O mesmo se verifica para as 

hipóteses em que o aluno já está aprovado no processo seletivo da instituição, mas 

somente tem seu direito à vaga assegurado mediante pagamento antecipado.  

É evidente que tal cobrança além de colocar o consumidor em desvantagem 

exagerada, visto que estará pagando por um serviço que ainda não usufruiu sem 

desconto, é considerada abusiva e incompatível com a boa-fé, além de constituir 

cobrança a mais, já que não se contabiliza referida quantia como mensalidade.  

A proposição é viável, uma vez que visa estabelecer regra específica acerca de 

direito do consumidor, suplementando a legislação consumerista geral já vigente. 

Por esta razão, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação da 

presente proposição.   

Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

MARCOS GARCIA 

Deputado Estadual – PV  
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