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INFORMATIVO N.º 01/2020 

MATERIAL ESCOLAR:  

ESCLARECIMENTOS ACERCA DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS 

 
 
1. MATERIAL DE USO COLETIVO? 
 
A Lei Federal n° 9.870/99 dispõe no art. 1º, § 7º que a cláusula contratual que obrigue o                  
contratante ao pagamento adicional ou ao fornecimento de qualquer material escolar de            
uso coletivo dos estudantes ou da instituição será nula.O material que beneficia a             
coletividade de alunos como um todo já deve ser considerado na formação do valor              
da mensalidade. 
 

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE? 
 
O art. 126 da Lei Estadual nº 16.559/2019 (Código Estadual de Defesa do Consumidor -               
CEDC/PE) proíbe a cobrança de itens de limpeza e higiene, tais como papel higiênico e               
outros destinados a uso coletivo. Além disso, os materiais de limpeza, via de regra,              
contêm insumos, agentes ou reagentes químicos que podem apresentar efeito abrasivo           
ou até mesmo certo grau de toxidade (ABNT NBR 14725-4: Produtos químicos —             
Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente). Assim, este tipo de material            
costuma conter as recomendações de segurança com as seguintes inscrições:          
"Mantenha fora do alcance das crianças". Por tais motivos, materiais desta natureza não             
podem constar em lista de material escolar. 
 

MATERIAL DE USO ADMINISTRATIVO? 
 
O art. 126 da Lei Estadual nº 16.559/2019 (CEDC/PE) também proíbe a cobrança de              
itens de expediente e outros que não se vinculem diretamente às atividades de             
aprendizagem. A lista de material escolar não pode exigir material de consumo, de             
expediente ou de uso genérico, como papel-ofício, papel higiênico, fita adesiva, cartolina,            
estêncil e tinta para mimeógrafo, verniz corretor, álcool e algodão. Como alguns            
materiais possuem utilidades tanto para atividade didático-pedagógica do aluno         
quanto para o uso do dia a dia da instituição de ensino, deverá haver ressalva na                
solicitação, podendo solicitá-los para atividades previstas no respectivo plano de          
execução e em quantidade específica (não vedada / individual) e razoável. 
 

ESTABELECER MARCA ESPECÍFICA OU LOJA EXCLUSIVA PARA FORNECIMENTO 
DO MATERIAL ESCOLAR? 
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Conforme o § 4º do art. 122 da Lei Estadual nº 16.559/2019 (CEDC/PE), "é vedada a                
indicação taxativa de fabricante ou marca dos itens que compõem a lista de material              
didático-escolar". Além disso, a escola deverá admitir a reutilização de material escolar,            
observadas as ressalvas de eventuais atualizações. Contudo, o § 5º do aludido caput             
estabelece que a proibição de indicação de marca não se aplica aos livros e              
apostilas adotados pelo estabelecimento de ensino, em consonância com o seu           
projeto pedagógico. 
 

TAXA DE MATERIAL ESCOLAR? 
 
O § 2º do art. 122 da Lei Estadual nº 16.559/2019 (CEDC/PE) estabelece que, “como               
alternativa à aquisição direta do material, a instituição de ensino poderá oferecer ao             
consumidor a opção de pagamento de taxa de material didático-escolar”. Assim, não é             
permitido às escolas exigirem o pagamento de taxa de material escolar sem dar opção da               
compra direta, mediante o fornecimento da lista de material escolar.Além disso,           
conforme o §3º, “no caso de opção pelo pagamento da taxa a que se refere o §2º, a                  
instituição de ensino apresentará demonstrativo detalhado das despesas de         
aquisição dos itens constantes da lista de material didático-escolar”. 
 

DIVULGAÇÃO DA LISTA DE MATERIAL ESCOLAR (PRAZO)? 
 
O caput do art. 122 da Lei Estadual nº 16.559/2019 (CEDC/PE) impõe que o              
estabelecimento de ensino divulgue, durante o período de matrícula, a lista do material             
escolar a ser utilizado pelo aluno durante o ano letivo, acompanhada de cronograma             
semestral básico de utilização. Paralelamente, o §1º do aludido artigo dispõe que os pais              
ou responsáveis pelo aluno poderão optar pela aquisição integral do material escolar no             
início do ano letivo ou pela aquisição ao longo do semestre, conforme o cronograma a               
que se refere o caput, sendo necessária a entrega do referido material ao             
estabelecimento de ensino nas datas e nos períodos por estes definidos. 
 

ALTERAÇÃO DE LISTA DE MATERIAL ESCOLAR? 
 
O art. 123 da Lei Estadual nº 16.559/2019 (CEDC/PE) prevê que “a lista de material               
didático-escolar poderá ser alterada no decorrer do período letivo, desde que não            
ultrapasse em mais de 30% (trinta por cento) o quantitativo originalmente solicitado,            
devendo ser levados em consideração os materiais já entregues pelo consumidor”. Além            
disso, conforme o parágrafo único do aludido art. 123, o estabelecimento de ensino será              
responsável pela complementação do material exigido que ultrapassar este mesmo          
percentual de 30%. 
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8.DEMONSTRATIVO  DETALHADO  DE  UTILIZAÇÃO DO MATERIAL ESCOLAR? 
 
O art. 124 da Lei Estadual nº 16.559/2019 (CEDC/PE) estabelece que ao final do ano               
letivo, deverá ser fornecido um demonstrativo detalhado da efetiva utilização do material            
didático-escolar. 
 

9.NÃO UTILIZAÇÃO INTEGRAL DO MATERIAL DIDÁTICO? 
 
O § 1º do art. 124 da Lei Estadual nº 16.559/2019 (CEDC/PE) estabelece que em caso de                 
não utilização integral, o material didático-escolar excedente deverá ser devolvido, Pro          
Rata por aluno, In Natura ou em dinheiro pelo valor correspondente, no prazo de 15              
(quinze) dias úteis, a contar da data de encerramento do ano letivo 
 

10.DEVOLUÇÃO DO MATERIAL ESCOLAR EM CASO DE DESISTÊNCIA? 
 
Conforme o § 2º do art. 124 da Lei Estadual nº 16.559/2019 (CEDC/PE), as regras de                
devolução do material escolar também se aplicam em caso de saída antecipada do aluno              
durante o ano letivo, incluindo os casos em que houver a opção de pagamento de taxa de                 
material didático-escolar (art. 122, §2º da Lei Estadual nº 16.559/2019 - CEDC/PE), com             
a consequente devolução do material não utilizado (excedente) e observância dos           
demonstrativos estipulados no § 3º do art. 122 e art. 124, ambos da Lei Estadual nº                
16.559/2019. 
 
PROIBIÇÃO DO CONDICIONAMENTO DO USO DE MATERIAL PARA 
PARTICIPAÇÃO DE ATIVIDADE ESCOLAR? 
 
Conforme art. 125 da Lei Estadual nº 16.559/2019 (CEDC/PE), “é vedado condicionar a             
participação do aluno nas atividades escolares à aquisição ou posse do material            
didático-escolar”. 
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