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ORIENTAÇÕES DO SINEPE-CE ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SOBRE O
DECON VISANDO FACILITAR AS RELAÇÕES DE CONSUMO ENTRE
ESCOLA E FAMÍLIA, NA CONDIÇÃO DE FORNECEDOR E CONSUMIDOR
Ninguém vive só. A beleza da vida está no relacionamento. Primar, pois pela
boa convivência com todos é primordial para a obtenção do êxito em qualquer
circunstância. Esse princípio deve permear entre pessoas, entre pessoas e
instituições, entre instituições e órgãos. Quanto mais abrangente melhor.
Pensando assim é que, há tempo, o Sinepe-Ce, mesmo em situações
divergentes, tem conseguido uma relação respeitosa com o Decon. Agora,
próximo ao período de matrícula para o ano letivo de 2017, o Sinepe-Ce teve a
iniciativa de elencar juntamente com o Decon os principais tópicos das
Reclamações apresentadas pelos consumidores, no caso pais de alunos, ao
longo dos anos de 2015 e 2016.
A beleza desse trabalho em conjunto consiste na importância dos envolvidos.
FAMÍLIA, com sendo a base da sociedade; ESCOLA, como suporte
fundamental para completar a educação, formação e preparação do ser
humano; DECON-MINISTÉRIO PÚBLICO, como guardião da lei, indispensável
para a segurança do cidadão. Juntos seremos mais fortes. Quem ganha com
isso é a sociedade, que está cansada de conflitos desnecessários.

TÓPICOS SELECIONADOS E AS RECOMENDAÇÕES
CORRESPONDENTES
1 – COBRANÇA DE TAXA DE MATRÍCULA.
Os Estabelecimentos de Ensino não poderão efetuar cobrança de taxa de prématrícula ou outras referentes aos serviços prestados que excedam a anuidade
ou a semestralidade.
2 – AUMENTO DO VALOR DA ANUIDADE OU SEMESTRALIDADE.
Ao anunciarem as suas matrículas para o ano letivo ou semestre seguinte,
quarenta e cinco dias antes do fim do prazo para as matrículas, os
Estabelecimentos de Ensino obrigatoriamente deverão prever o aumento da
anuidade ou semestralidade, nos termos da Lei 9.870/99, com base na Planilha
de Custos, elaborada conforme modelo e instruções editados pelo Poder
Executivo Federal, para apresentação ao Órgão Público competente, quando
solicitado. Assim, cada escola deve elaborar a sua planilha, antes mesmo de
divulgar os valores das anuidades, para ter argumento quando questionado
sobre os cálculos para chegar ao valor divulgado.
3 – DIVISÃO DA ANUIDADE OU SEMESTRALIDADE EM PARCELAS.
A anuidade ou semestralidade serão divididas, preferencialmente em doze ou
seis parcelas, podendo, nos termos da Lei 9.870/99, oferecer planos
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alternativos, dentre eles, a anuidade dividida em treze, dez, oito, duas ou a
vista, desde que não excedam ao valor anual ou semestral.
4 – RETENÇÃO DE DOCUMENTO POR MOTIVO DE INADIMPLÊNCIA.
É ilegal e abusivo reter documento por inadimplência. Em nenhuma hipótese
poderá haver retenção de documentos por falta de pagamento. Assim, logo que
requerido o documento, no prazo legal deverá ser entregue, a não ser que
esteja em falta com documentação da escola de origem ou outro documento
exigido e não entregue, bem como se estiver em falta com a biblioteca ou outro
setor do estabelecimento.
5 – ABSTENÇÃO DE COBRANÇA. MATERIAL ESCOLAR DE USO
COLETIVO.
Por força da Lei 12.886/2013 e da Portaria Decon 06/2014, os
Estabelecimentos de Ensino não poderão exigir ou cobrar valor pelo
fornecimento de material escolar de uso coletivo. Somente na hipótese do pai
ou responsável optar pela compra coletiva por parte da escola é que se torna
possível atender o desejo do consumidor, desde que fique muito claro que é
totalmente opcional e que ele tenha acesso a relação para comparar os valores
do mercado e os oferecidos pelo Estabelecimento de Ensino.
6 – ABSTENÇÃO DE CONDICIONAR A MATRÍCULA A APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTO DE QUITAÇÃO DA ESCOLA ANTERIOR.
Atendendo o posicionamento atual do Decon, orientamos que os
Estabelecimentos de Ensino não exijam dos alunos novatos a apresentação de
documento de quitação com a escola anterior. Mesmo o Sinepe-Ce
entendendo que é um direito do Estabelecimento de Ensino, para evitar o
ingresso de inadimplentes, prefere recomendar o atendimento à exigência do
Decon, exigindo dos novatos apenas que não conste o seu nome nos registros
dos órgãos de restrição de crédito. Caso o Estabelecimento de Ensino deseje
manter essa exigência, que logo em seguida coloque entre parênteses que é
OPCIONAL.

7 – IMPEDIMENTO DA PRÁTICA DE VENDA CASADA.
Os Estabelecimentos de Ensino devem se abster da prática qualquer venda
casada, uma vez que fere as normas do CDC. O Sinepe-Ce estará em contato
com o Decon para evitar que a Fiscalização considere determinada situação
como sendo venda casada, quando nem sempre é.
8 – PROIBIÇÃO DE VENDA DE FARDA NO ESTABELECIMENTO DE
ENSINO.
Realmente, no CNPJ do Estabelecimento de Ensino não consta venda de
produtos, por isso não pode vender fardamento. Assim, o melhor é não vender
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ou providenciar a criação de uma empresa com essa finalidade, caso deseje
continuar vendendo uniforme.
9 – ABSTENÇÃO DE EFETUAR COBRANÇA DE MATERIAL DIGITAL.
Ultimamente muitas editoras têm exigido que o pai pague uma taxa para ter
acesso a diversos serviços que oferecem. O Decon entende que essa prática é
abusiva. Assim sendo, o Sinepe-Ce orienta os Estabelecimentos de Ensino a
não aceitarem essa condição para os alunos adquirirem os livros dessa editora.
10 – OBRIGAÇÃO DE EXEMPLAR EM LUGAR VISÍVEL DO CDC.
O Sinepe-Ce-Ce tem orientado seguidas vezes às escolas e faculdades a
cumprirem o que determina a lei, expondo um exemplar do Código de Defesa
do Consumidor (CDC).em lugar visível. O não cumprimento dessa
determinação acarretará multa. É importante evitar essa despesa. De igual
forma, recentemente foi aprovado que cada estabelecimento tem a obrigação
de ter em sua sede um Livro de Registro das Reclamações do Consumidor.
A intenção é dar uma chance ao Fornecedor de conversar com o Consumidor e
resolver a pendência, sem necessidade de ir ao Órgão de Proteção e Defesa
do Consumidor.
11 – CUIDADOS COM A SAÚDE E SEGURANÇA DAS PESSOAS.
Cada Estabelecimento de Ensino deve verificar constantemente a data da
Renovação do REGISTRO SANITÁRIO, INSPEÇÃO PREDIAL E
CERTIFICADO DOS BOMBEIROS, para bem antes de vencer providenciar
toda a documentação exigida para a renovação.
12 – EVITAR PENALIZAÇÕES.
É importantíssimo manter-se atento as Orientações acima para evitar punições
previstas em lei, uma vez que além de Multas, pode ocorrer uma própria
interdição do estabelecimento. Prevenir ainda é a melhor solução de muitos
problemas.

Texto elaborado pela Assessoria Jurídica do
Sinepe-Ce-Ce, aprovado pela Diretoria, pela
Assembleia e entregue ao Decon em
Junho/2016. Também disponibilizado no Site
do Sinepe-Ce.
.
Fortaleza, 27 de Junho de 2016.
Prof. Luiz Pereira LEMOS
Presidente em exercício SINEPE/CE
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