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Proíbe a cobrança de taxa de repetência, taxa
sobre  disciplina  eletiva  e  taxa  de  prova  por
parte  das  instituições  particulares  de  ensino
superior no âmbito do Estado de Mato Grosso e
dá outras providências.

           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 proibida a cobrança de  taxa  de  repetência,  taxa  sobre disciplina eletiva e taxa de prova
por parte das instituições privadas de ensino superior no âmbito do Estado de Mato Grosso.

         §1º  Entende-se por taxa de repetência o valor acrescido à  mensalidade em caso de reprovação do
aluno em uma ou mais disciplinas.

        §2º  Entende-se por taxa sobre disciplina  eletiva  o  valor  acrescido em relação ao  valor  da  disciplina 
obrigatória  nos  casos  de  matrícula  em disciplina eletiva.

        §3º  Entende-se por taxa  de  prova  o  valor  cobrado  do  contratante em virtude de algum
procedimento de  avaliação  realizado  pela  instituição  de ensino.

       Art.2º Fica proibida a alteração unilateral das cláusulas  financeiras do contrato após  a  sua  celebração,
ressalvadas  as  hipóteses  de  reajustes previstos em lei.

       Art.3º Será nula a cláusula  contratual  que  obrigue  o  contratante ao pagamento adicional dos serviços
mencionados na  presente  Lei,  devendo  ser considerado, no cálculo do valor das anuidades ou das
semestralidade, os  custos correspondentes.

      Art.4º  Em  caso  de  descumprimento   desta   Lei   aplicar-se-ão   as penalidades contidas no Código de
Defesa do Consumidor-CDC.

       Art.5º  Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

         Apresentamos a  presente propositura que “Proíbe a  cobrança  de  taxa  de  repetência,  taxa sobre
disciplina eletiva e taxa de prova por  parte das instituições particulares  de  ensino  superior no âmbito do
Estado de Mato Grosso e  dá  outras providências”.

       Tomamos conhecimento de que as instituições particulares de ensino no Estado, sobretudo as de nível
superior, passaram a cobrar de seus alunos diversos tipos de valores além da mensalidade contratada.

          A título de exemplo temos a cobrança de valor adicional sobre as disciplinas eletivas; sobre a
realização de prova de segunda chamada ou prova final; e ainda a cobrança de adicional sobre a
mensalidade em virtude de repetência do aluno.

          Em relação a essa última, algumas instituições estabeleceram um adicional de 20% na mensalidade
do semestre seguinte em caso de reprovação do aluno em determinada disciplina.

         Tratam- se na verdade de obrigações acessórias criadas pelas instituições particulares de ensino
visando exclusivamente o lucro.

         Ocorre que, os valores adicionais tratados no presente Projeto de Lei referem- se a serviços inerentes
ao objeto principal do contrato de prestação de serviço, assim os correspondentes custos devem ser
considerados nos cálculos do valor das anuidades ou das semestralidades escolares.

        Assim sendo, verifica- se uma prática abusiva imposta pelas instituições de ensino e que merece ser
coibida através de uma Lei específica.

         Em 2016, por meio do projeto de lei 26/2016 foi apresentada pelo Deputado José Domingos Fraga a
propositura que ora apresentamos, a mesma foi aprovada em primeira votação e recebeu parecer contrário
da CCJ, não chegando ser votada em plenário. Tendo em vista o Regimento Interno desta Casa de Leis a
mesma foi arquivada em 2019.

         Em 2016 foi sancionada no Rio de Janeiro a Lei Nº 7.202 de 08 de Janeiro 2016, com o mesmo teor
da proposta ora apresentada.

        A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS UNIVERSIDADES PARTICULARES - ANUP entrou com uma Ação
Direta de Inconstitucionalidade contra a referida lei, a ADIN 5462.

         No dia 29 de outubro de 2018, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou a ação, assim se
pronunciando:

O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente o pedido formulado na ação direta,
nos termos do voto do Relator.

         Mais adiante na Ementa assim se pronuncia o STF:

A Constituição Federal, no tocante à proteção e à defesa do consumidor, estabelece
competência concorrente entre a União, os Estados-Membros e o Distrito Federal. Cabe
àquela editar normas gerais, e, a estes, legislar de forma supletiva ou complementar (art.
24, §§ 1º e 2º, da CF).

A Lei 7.202/2016 do Estado do Rio de Janeiro não substitui a disciplina do Código de
Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), mas a complementa, com o objetivo de ampliar a
proteção dos consumidores fluminenses em aspectos peculiares a exigências locais,
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conforme faculta a Constituição Federal.

        Quanto ao mérito nunca existiu qualquer dúvida sobre os benefícios para a população da proposta ora
apresentada.

       Quanto ao aspecto legal a decisão do Supremo Tribunal Federal legitimou esta proposta, não deixando
qualquer duvida sobre a legalidade da mesma.

        Assim sendo, solicitamos o apoio dos nobres Pares para aprovação da presente propositura.

 

 

 

 

 

 

 

LEI Nº 7202 DE 08 DE JANEIRO 2016.

 

PROÍBE A COBRANÇA DE TAXA DE REPETÊNCIA, TAXA SOBRE DISCIPLINA ELETIVA E TAXA DE PROVA POR
PARTE DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE ENSINO SUPERIOR NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Fica proibida a cobrança de taxa de repetência, taxa sobre disciplina eletiva e taxa de prova por parte
das instituições privadas de ensino superior no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.

* Art. 1º Fica proibida a cobrança de taxa de repetência, taxa sobre disciplina eletiva, taxa de prova, taxa da
primeira via de emissão de comprovante de matrícula por semestre e taxa da primeira via de emissão de
histórico escolar por semestre, por parte das instituições privadas de ensino no âmbito do Estado do Estado
do Rio de Janeiro.
* Nova redação dada pela Lei 7783/2017.

§1º - Entende-se por taxa de repetência o valor acrescido à mensalidade em caso de reprovação do aluno
em uma ou mais disciplinas.

§2º - Entende-se por taxa sobre disciplina eletiva o valor acrescido em relação ao valor da disciplina
obrigatória nos casos de matrícula em disciplina eletiva.

§3º - Entende-se por taxa de prova o valor cobrado do contratante em virtude de algum procedimento de
avaliação realizado pela instituição de ensino. 
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* §4º Entende-se por taxa de emissão de comprovante de matrícula o valor adicional cobrado ao aluno para
emissão do respectivo comprovante de matrícula na instituição de ensino.
* Incluído pela Lei 7783/2017.

* §5º Entende-se por taxa de emissão de histórico escolar o valor cobrado ao estudante para emissão do
respectivo histórico escolar. 
* Incluído pela Lei 7783/2017.

Art. 2º - Fica proibida a alteração unilateral das cláusulas financeiras do contrato após a sua celebração,
ressalvadas as hipóteses de reajustes previstos em lei.

Art. 3º - Será nula a cláusula contratual que obrigue o contratante ao pagamento adicional dos serviços
mencionados na presente Lei, devendo ser considerado, no cálculo do valor das anuidades ou das
semestralidade, os custos correspondentes.

Art. 4º - Em caso de descumprimento desta Lei aplicar-se-ão as penalidades contidas no Código de Defesa
do Consumidor- CDC.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

 

 

 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (Med. Liminar)  - 5462

Origem: RIO DE JANEIRO Entrada no STF: 27/01/2016

Relator: MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES Distribuído: 20160128

Partes:
Requerente: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS UNIVERSIDADES PARTICULARES - ANUP (CF 103, 0IX)
Requerido :ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, GOVERNADOR DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

Dispositivo Legal Questionado
 

     Lei nº 7202, de 08 de janeiro de 2016, do Estado do Rio de Janeiro.

 

     Lei nº 7202, de 08 de janeiro de 2016

 

                             Proíbe a  cobrança  de  taxa  de  repetência,  taxa

                             sobre disciplina eletiva e taxa de prova por  parte

                             das instituições particulares  de  ensino  superior

                             no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e  dá  outras

                             providências.
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     Art. 001º - Fica proibida a cobrança de  taxa  de  repetência,  taxa  sobre

disciplina eletiva e taxa de prova por parte das instituições privadas de ensino

superior no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.

     § 001º - Entende-se por taxa de repetência o valor acrescido à  mensalidade

em caso de reprovação do aluno em uma ou mais disciplinas.

     § 002º - Entende-se por taxa sobre disciplina  eletiva  o  valor  acrescido

em relação ao  valor  da  disciplina  obrigatória  nos  casos  de  matrícula  em

disciplina eletiva.

     § 003º - Entende-se por taxa  de  prova  o  valor  cobrado  do  contratante

em virtude de algum procedimento de  avaliação  realizado  pela  instituição  de

ensino.

 

     Art. 002º - Fica proibida a alteração unilateral das cláusulas  financeiras

do contrato após  a  sua  celebração,  ressalvadas  as  hipóteses  de  reajustes

previstos em lei.

 

     Art. 003º - Será nula a  cláusula  contratual  que  obrigue  o  contratante

ao pagamento adicional dos serviços mencionados na  presente  Lei,  devendo  ser

considerado, no cálculo do valor das anuidades ou das semestralidade, os  custos

correspondentes.

 

     Art. 004º - Em  caso  de  descumprimento   desta   Lei   aplicar-se-ão   as

penalidades contidas no Código de Defesa do Consumidor-CDC.

 

     Art. 005º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Fundamentação Constitucional
 

- Art. 022, 00I

- Art. 024, 00V, VIII e 0IX

Resultado da Liminar
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Prejudicada

Resultado Final
 

Improcedente

Decisão Final
 

     O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente o pedido formulado na ação direta, nos termos do voto
do Relator. Não participaram, justificadamente, deste julgamento, os Ministros Gilmar Mendes e Roberto
Barroso. Ausente, justificadamente, o

Ministro Celso de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli.

     - Plenário, 11.10.2018.

     - Acórdão, DJ 29.10.2018.

Data de Julgamento Final
 

Plenário

Data de Publicação da Decisão Final
 

Acórdão, DJ 29.10.2018

Incidentes
 

     O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

     - Plenário, Sessão Virtual de 7.12.2018 a 13.12.2018.

     - Acórdão, DJ 07.02.2019.

Ementa
 

     CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS

REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI ESTADUAL

7.202/2016 DO RIO DE JANEIRO. RESTRIÇÃO À COBRANÇA DE

TAXAS POR INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE ENSINO SUPERIOR.

PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. FORTALECIMENTO DO

FEDERALISMO CENTRÍFUGO. EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA

SUPLEMENTAR EM MATÉRIA DE DIREITO DO CONSUMIDOR.

CONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL.

1. As regras de distribuição de competências legislativas são
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alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de

poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse.

2. A própria Constituição Federal, presumindo de forma absoluta

para algumas matérias a presença do princípio da predominância do

interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos

entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e

Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior

centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior
descentralização nos Estados-Membros e Municípios

(CF, arts. 24 e 30, inciso I).

3. Cabe ao intérprete priorizar o fortalecimento das autonomias

regionais e locais e o respeito às suas diversidades como pontos

caracterizadores e asseguradores do convívio no Estado Federal, que

garantam o imprescindível equilíbrio federativo.

4. A Constituição Federal, no tocante à proteção e à defesa do

consumidor, estabelece competência concorrente entre a União, os

Estados-Membros e o Distrito Federal. Cabe àquela editar normas gerais,

e, a estes, legislar de forma supletiva ou complementar (art. 24, §§ 1º e 2º,

da CF).

5. A Lei 7.202/2016 do Estado do Rio de Janeiro não substitui a

disciplina do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), mas a

complementa, com o objetivo de ampliar a proteção dos consumidores

fluminenses em aspectos peculiares a exigências locais, conforme faculta

a Constituição Federal.

6. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.

 

- Incidentes

 

     EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO DIRETA DE

INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 7.202/2016 DO ESTADO DO RIO DE

JANEIRO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO
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ACÓRDÃO EMBARGADO.

1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e

com fundamentação suficiente, toda a controvérsia ventilada na inicial,

que questionava a validade da Lei Estadual 7.202/2016 em confronto com

as regras de distribuição de competência e com o princípio da autonomia

das universidades (CF, art. 207).

2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo

com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça

do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de

cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).

3. Embargos de Declaração rejeitados.

 

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 07 de Março de 2019

 

Dr. João
Deputado Estadual
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