
 

 

 

 

 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DIRETORIA DE REDAÇÃO - DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 781/2019 à técnica legislativa, às normas gramaticais, 

ao Manual de Normas de Redação Legislativa da Ales, publicado no DPL de 27.11.2015, e ao 

disposto na Lei Complementar Federal nº 95/1998, alterada pela Lei Complementar Federal nº 

107/2001, esta DR sugere as modificações abaixo, em destaque ao texto da matéria, que deverão 

ser acolhidas por ocasião da extração de autógrafos. 

 

“PROJETO DE LEI Nº 781/2019 

 

Dispõe sobre a proibição da cobrança por provas de 

segunda chamada, finais ou equivalentes pelas 

instituições particulares de ensinos superior, médio e 

fundamental situadas no Estado do Espírito Santo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º As instituições particulares de ensino superior situadas no Estado do Espírito Santo ficam 

proibidas de efetuar cobrança por aplicação de provas de segunda chamada, provas finais ou 

equivalentes, não podendo o estudante ser impedido de fazer provas, testes, exames ou outras 

formas de avaliação por falta de pagamento prévio, seja específico para esta despesa ou seja 

relativo às mensalidades em geral. 

 

Parágrafo único. A gratuidade na prova de segunda chamada dependerá da demonstração de que 

as faltas foram devidamente justificadas. 

 

Art. 2º A proibição a que se refere esta Lei estende-se às instituições particulares de ensinos 

fundamental e médio, não se aplicando a concursos públicos, vestibulares ou provas destinadas ao 

acesso inicial a determinado curso, bem como ao ingresso em escolas, colégios ou faculdades, 

incluindo os exames de habilidade específica exigidos para ingresso em determinados cursos 

técnicos ou superiores. 

 

Art. 3º A violação a esta Lei obrigará o estabelecimento infrator a devolver ao estudante os 

valores pagos de acordo com o parágrafo único do art. 42 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1990, Código de Proteção e Defesa do Consumidor. 

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

Sala das Sessões, 26 de julho de 2019. 

 

CARLOS VON 

DEPUTADO ESTADUAL 

Em 18 de setembro de 2019. 

________________________ 

Wanderson Melgaço Macedo 

Diretor de Redação – DR 
Luciana/Ayres/Ernesta 
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