
Projeto de lei - xlr01nnv

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: xlr01nnv
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
13/03/2018
Projeto de lei nº 78/2018
Protocolo nº 802/2018
Processo nº 200/2018
 

Autor: Dep. Gilmar Fabris

Dispõe sobre a devolução de taxa de matrícula
pelas instituições de ensino superior privadas.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

       Art. 1º  Fica a instituição de ensino superior privada localizada no Estado obrigada a devolver o valor da
taxa de matrícula, no prazo de dez dias contados da solicitação de devolução, ao aluno que, antes do início
das aulas, desistir do curso ou solicitar transferência.

        Parágrafo único  A instituição poderá descontar até 10% (dez por cento) do valor da matrícula a ser
devolvido para cobrir os gastos administrativos dela decorrentes, desde que comprovados com a
apresentação de planilha de custos.

       Art. 2º  O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às penalidades previstas no art. 56
da Lei federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

       Art. 3º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

          A proposição visa a solucionar um problema que ocorre de forma reiterada nos períodos de matrícula
em cursos superiores: o candidato aprovado no vestibular de uma determinada instituição se vê forçado a
fazer a matrícula naquela instituição mesmo sem saber o resultado do processo seletivo de outras
instituições de ensino em que também prestou concurso. Sendo aprovado em concursos de diferentes
instituições, o candidato opta por uma e desiste da matrícula em outra. Ocorre que, com respaldo no contrato
celebrado com o estudante, algumas instituições de ensino se negam a devolver os valores correspondentes
à matrícula.

      Duas questões se colocam: pode a lei restringir esta matéria ou ela diz respeito à livre iniciativa das
instituições de ensino? Admitindo-se a possibilidade de lei disciplinar a matéria, pode ser lei estadual, ou seja,
a matéria se enquadra na competência legislativa dos estados membros?
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         A resposta à primeira questão já foi dada pelos Tribunais, que vêm reconhecendo, com base nos
princípios de direito civil e de direito do consumidor, a possibilidade de o Juiz reduzir multas excessivas
estabelecidas em contrato e a obrigatoriedade de devolução parcial dos valores pagos. Confira-se, a
propósito:

    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA PARCIALMENTE
PROCEDENTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESISTÊNCIA
DO CURSO ANTERIORMENTE AO INÍCIO DO ANO LETIVO. PAGAMENTO DE MATRÍCULA.
DEVOLUÇÃO PARCIAL DEVIDA. 80% (OITENTA POR CENTO) DO VALOR DA TAXA DE MATRÍCULA.
NÃO CABE REEMBOLSO INTEGRAL PORQUE SE TRATA DE SERVIÇO USUFRUÍDO PELO
RECORRENTE. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA. Recurso conhecido e parcialmente provido. :
Diante do exposto, decidem os Juízes Integrantes da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado
do Paraná, conhecer do recurso, e no mérito, dar parcial provimento, nos exatos termos do vot (TJPR - 1ª
Turma Recursal - 0009080-50.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Beatriz Fruet de Moraes - - J. 04.12.2015)
(TJ-PR - RI: 000908050201381600210 PR 0009080-50.2013.8.16.0021/0 (Acórdão), Relator: Beatriz Fruet
de Moraes, Data de Julgamento: 04/12/2015, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 16/12/2015)

       Quanto à possibilidade do Estado membro legislar sobre o assunto, registramos que o art.24 da
Constituição da Republica prevê a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal
para legislar sobre direito do consumidor. Nesse campo legislativo, cabe à União tecer as normas gerais, e
aos Estados, suplementá-las.

           Não obstante, há que se considerar aqui o ponto de vista das instituições de ensino, devendo-se
admitir que a matrícula seguida de sua desistência gera despesas de cunho operacional e administrativo
para a instituição. O argumento encontra guarida no princípio da razoabilidade, pois, efetuada a matrícula,
inicia-se o processo de organização das turmas, dos diários escolares e outros procedimentos próprios
dessa atividade econômica. Ademais, a instituição deverá contactar outro candidato após a desistência da
matrícula, o que, por certo, representa custo administrativo. Certamente, tais custos não justificam a retenção
integral do valor da matrícula, uma vez que a maior parte das despesas da instituição deriva de sua atividade
principal, qual seja, o ensino, benefício não usufruído por quem desistiu da matrícula.

        Dessa forma, parece-nos mais razoável determinar a restituição de uma parte da matrícula, permitindo
a retenção de outra parte para cobrir os mencionados custos.

         A relação entre os estudantes e os estabelecimentos privados de ensino deve pautar-se pela
construção do saber e pelo debate pedagógico. Infelizmente, há algum tempo esse relacionamento vem-se
deteriorando, o que tem motivado alunos a ingressar na Justiça com ações civis contra as escolas. Isso tem
ocorrido muitas vezes por causa de contratos abusivos que, sistematicamente, desconsideram as normas do
direito civil e do direito do consumidor.

     Importante destacar que os problemas surgem sempre à época das solicitações de transferência de
faculdade e universidades e da realização dos vestibulares, pois os alunos são obrigados a se matricularem
no exíguo prazo de até cinco dias após a divulgação dos resultados, caso contrário perdem a vaga
conquistada. Dessa exigência decorre a impossibilidade de o aluno refletir e escolher racionalmente qual
entidade de ensino melhor atende às suas pretensões, bem como analisar os contratos a que são
submetidos.

        O estudante e a instituição de ensino, no ato da matrícula, celebram relação de consumo. O primeiro,
na qualidade de consumidor, definida no “caput” do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal
nº 8.078, de 11/9/1990), uma vez que é o destinatário final do serviço prestado pela segunda que, por sua
vez, assumiu a condição de fornecedora, consoante com o § 2º do art. 3º da mesma norma legal. Nessa
relação de consumo, os princípios de proteção do Código de Defesa do Consumidor devem ser aplicados em
sua integralidade, ressaltando-se o disposto no art. 49:

            "Art. 49 – O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de sete dias a contar de sua assinatura
ou do ato do recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e
serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou domicílio.".
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      O direito de desistir do contrato no prazo de sete dias do ato do recebimento do produto ou do serviço
está assegurado, portanto, pela lei. No caso da devolução da matrícula, o aluno ainda não recebeu a
contraprestação, qual seja, os serviços educacionais.

     Cláusulas impondo condições exorbitantes são encontradas em contratos de instituições de ensino
superior em todo País, como a que define que matrícula será paga como sinal, arras, princípio de pagamento
e condição de concretização e celebração de serviços. Nesse caso, fica estabelecido que o aluno, ao desistir
do curso, perderá o direito à restituição da matrícula, valendo-se a instituição, de forma equivocada, do
princípio da validade do negócio jurídico, definido pelo art. 104 do Código Civil Brasileiro.

      É inconcebível querer equiparar a relação entre a escola e o aluno a uma relação contratual, por exemplo,
do tipo compra e venda de imóvel, porquanto institui situação suscetível de desequilíbrio entre as partes,
além de atribuir ao educando desvantagem excessiva, uma vez que no ato da matrícula ainda não houve
qualquer contraprestação dos serviços educacionais. As decisões exaradas pelos tribunais do País têm
deixado claro que o princípio da autonomia universitária não pode ser utilizado como justificativa para violar
outro direito constitucionalmente garantido, no caso, a proteção ao consumidor, cabendo, por conseguinte, a
devolução dos valores recebidos, sob pena de acobertar-se o enriquecimento indevido da entidade de ensino.

     Ademais, essas decisões demonstram ser a via judicial a solução para os alunos quanto ao abuso das
normas contratuais, já que é comprovado que a desistência não implica prejuízos ao estabelecimento
educacional. Das desistências decorrem a abertura de novas vagas a serem preenchidas pelos que se
encontram na lista de espera e que, ao serem convocados, promoverão o pagamento de novas matrículas. A
retenção da matrícula do aluno desistente e o recebimento da matrícula do novo aluno configuram dupla
cobrança, que vem a ser um fato delituoso.

       Vale ressaltar, que baseamos esta proposição na Lei nº 22.915, de 12/01/2018,   do Estado de Minas
Gerais.

 

 

 

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 07 de Março de 2018

 

Gilmar Fabris
Deputado Estadual

3


