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PROJETO DE LEI Nº        / 2018 

EMENTA: 

DISPÕE SOBRE A DISPENSA DO PAGAMENTO DE 

TAXAS E EMOLUMENTOS E DEMAIS DESPESAS 

CARTORÁRIAS REFERENTES AO REGISTRO 

ESTATUTÁRIO E SUAS ALTERAÇÕES DO 

CONSELHO ESCOLAR. 

 

Art. 1º - Fica o Conselho Escolar, órgão colegiado de representação da comunidade escolar 

sem fins lucrativos, isento do pagamento de taxas, emolumentos e demais despesas 

cartorárias referentes ao seu registro estatutário e suas alterações.  

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

 

Palácio Domingos Martins, 08 de fevereiro de 2018. 
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JUSTIFICATIVA 

 

O presente projeto de lei tem por finalidade dispensar o conselho escolar, sem fins 

lucrativos, do pagamento de taxas, emolumentos e demais despesas cartorárias referentes 

ao seu registro e suas alterações. 

 

O conselho escolar é um dos órgãos colegiados de representação da comunidade escolar, 

previsto no regimento comum das escolas da rede estadual de ensino do estado do espírito 

santo, que deverá ser instituído por estatuto e regulamento próprio nos termos da legislação 

vigente e que tem natureza consultiva, deliberativa, fiscalizadora e mobilizadora. 

 

São atribuições do referido conselho, entre outras, elaborar, deliberar e fiscalizar o plano de 

aplicação das verbas destinadas à unidade de ensino. 

 

Uma vez estabelecidos, os conselhos recebem recursos do “Programa Estadual Dinheiro na 

Escola” (PDDE), destinados exclusivamente para aquisições de materiais e bens e/ou 

contratações de serviços. Dessa forma, os recursos recebidos devem ser utilizados 

estritamente ao previsto e cumprindo um rigoroso procedimento para sua utilização, não 

podendo, por exemplo, ser utilizado para a criação e registro dos conselhos junto aos 

cartórios de registro de pessoa jurídica. 

 

Nesse sentido, permite a descentralização dos recursos financeiros fomentando a gestão 

democrática das escolas. 

 

Percebe-se a importante função do conselho escolar junto à administração das escolas, 

permitindo que a comunidade escolar local tenha participação efetiva nas tomas de decisões 
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e do efetivo acompanhamento da destinação e aplicação das verbas destinadas à melhoria 

das escolas.  

 

Então, devem, para seu pleno funcionamento, serem constituídas na forma de pessoa 

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. Para que isso aconteça se faz necessário seu 

registro nos Cartórios de Registro de Pessoas Jurídicas competentes, bem como a 

manutenção de seus registros, como as atas de reuniões e suas alterações de diretorias, 

documentos esses exigidos pelas instituições financeiras para sua efetiva movimentação.  

 

Nesse sentido, a gratuidade dos emolumentos está prevista no artigo 586-A do Código de 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo e na súmula 481 do 

STJ, porém devem ser solicitados através de requerimento, dependendo de apreciação dos 

serviços extrajudiciais. 

 

Concluindo, é dever do poder público, permitir que tais instituições sejam dispensadas dos 

pagamentos dos emolumentos cartorários, através de lei, visto não terem dotação 

orçamentária permitindo tais gastos. 

 

A fim de exemplificar, já temos aprovado nesta Casa, leis neste sentido, porém não 

abrangendo o referido conselho escolar.  

  

Palácio Domingos Martins, 08 de fevereiro de 2018. 
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