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Levantamento de endereços das papelarias existentes no município;
Envio de notificação por meio do 1DOC, plataforma de processos e
gestão documental da Prefeitura de Juiz de Fora, para 54
estabelecimentos que atuam no ramo de papelarias; 
Elaboração de tabela comparativa dos preços encaminhados por 16
papelarias;
Pesquisa de listas de material escolar, publicadas nas redes sociais, de
escolas públicas e particulares da cidade de Juiz de Fora, do maternal
ao ensino médio;
Foram pesquisados os valores de 56 produtos relacionados a partir
de pesquisa dos produtos mais comuns em 116 listas de material
escolar, publicadas por escolas públicas e particulares nas redes
sociais;
Apresentação dos maiores e menores preços de cada produto;
Pesquisa de preço de amostra de listas de material escolar com
objetivo de identificar as dificuldades das famílias quando da compra
dos itens solicitados e valor aproximado das listas para cada fase da
educação básica; 
Comparativo dos preços observados em janeiro de 2022 com os de
janeiro de 2023;
Nesta pesquisa foi considerado apenas o preço à vista;
A relação de preços apresenta o nome do estabelecimento comercial
ou endereço visando facilitar o acesso dos consumidores;
Os estabelecimentos tiveram a liberdade de enviar relação de preços
e marcas conforme a disponibilidade do estabelecimento no dia do
envio da tabela ao Procon. 

Objetivo da pesquisa:
Informar os consumidores quanto às variações de preços dos materiais
escolares pedidos com mais frequência pelos estabelecimentos de
ensino, para que o consumidor possa adequar sua realidade financeira ao
produto que deseja adquirir.

Período da cotação de preços: 
 04 a 20 de janeiro de 2023. 

Metodologia: 



A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor de Juiz de Fora,
notificou 56 papelarias de diferentes regiões da cidade de Juiz de Fora
para participarem da pesquisa de preços de materiais escolares, 1º
semestre do ano de 2023;
Uma papelaria realizou o envio fora do prazo determinado, assim não
sendo possível sua inclusão na pesquisa;
16 papelarias enviaram a tabela de preços acatando à notificação do
Procon;
Foram identificadas, nas redes sociais, 116 listas de material escolar
referente a diferentes fases da educação básica, desde o maternal ao
ensino médio; 
O comparativo entre os menores e maiores preços encontrados nos
anos de 2022 e 2023 revelou uma queda nos menores preços de itens
como: lapiseiras 0.5 mm e 0,7 mm, apontador simples, látex branca
média, envelope pardo A4, pasta com elástico 20 mm e giz de cera 12
cores, sendo que a pasta com elástico também teve queda no maior
preço. O item que apresentou maior aumento no preço mínimo foi o kit
de pintura a dedo com 6 unidades. 
O item que apresentou a maior variação de preço foi látex branca
média no total de 1770,97%.
A amostra revelou a relevância da pesquisa de preços, pois foram
encontradas variações relevantes de um estabelecimento para outro;
Destaque para o aumento de preços de caderno espiral capa dura 96
folhas (20,41%), papel A4 100 folhas 75Gramas (18,47%), papel A4 500
folhas 75Gramas (25,78%), tesoura escolar sem ponta (30,42%), tinta
para pintura a dedo (226,67%) e corretivo líquido de 18ml (80%); 
Foram encontradas listas pedindo material de uso coletivo, sendo esta
uma irregularidade que será apurada pelo Procon;
Foram identificadas listas que indicam a marca do item a ser adquirido,
sendo esta uma irregularidade que será apurada pelo Procon;
Há escolas que não fornecem a bibliografia a ser adquirida, sendo
possível a compra somente na escola ou por intermédio desta, situação
esta que precisa ser informada para a família no momento do contrato. 

        RESULTADOS:



DIFICULDADES ENCONTRADAS PARA FAZER O ORÇAMENTO
DAS LISTAS DE MATERIAL 

Itens das listas de materiais bem específicos, com características não
encontradas no mercado;
Grande variação de marcas, logo também uma grande variação de
qualidade;
Falta de precificação visível ao consumidor nas lojas pesquisadas
presencialmente; 
Algumas papelarias não se disponibilizaram a cooperar com a pesquisa
pelo melhor preço;
Itens específicos encontrados em outros tipos de lojas, como de
tecidos, bordados, equipamento de proteção individual (EPI),
artesanato, festas e embalagens, brinquedos, miçangas e pedraria,
cosméticos e lojas de instrumentos musicais, tornando a compra dos
itens da lista trabalhoso;
Algumas escolas pediam nas listas itens de uso coletivo, ação esta
proibida;
Algumas listas não possuíam especificação clara em relação à
quantidade necessária de alguns produtos, demonstrando a
necessidade dos pais ainda entrarem em contato com a escola mesmo
portando a lista disponibilizada pela mesma;
Grande fluxo de consumidores nos estabelecimentos, refletindo a alta
procura pelos materiais nessa época do ano e consequentemente uma
certa dificuldade para pesquisar preços e diversos itens em uma
mesma loja.

A equipe do Procon selecionou amostras das listas de material escolar
identificadas em formato online. 
De posse das listas de material, a equipe do Procon foi, presencialmente às
papelarias da região central da cidade de Juiz de Fora, com objetivo de
identificar as dificuldades que poderão ser vivenciadas pelas famílias no
momento da compra dos itens solicitados nas listas de material.
Durante o levantamento de preços nossa equipe se deparou com as
seguintes situações:



PAPELARIAS PARTICIPANTES QUE CUMPRIRAM A
NOTIFICAÇÃO DO PROCON E ENVIARAM RELAÇÃO DE
VALORES

No caso de lojas com mais de uma filial, os preços podem variar de loja para loja,
alterando a disponibilidade dos produtos listados;
Os preços apresentados na pesquisa de preços poderão variar. Logo, os preços
apresentados são os informados pelos fornecedores, mas poderão ser diferentes
a depender do dia em que o consumidor procurar pelos produtos; 
Os preços foram levantados no período de 04 a 18 de janeiro de 2023. 

Visando fazer o levantamento de preços, para subsidiar estudo comparativo,
possibilitar ao consumidor material para a pesquisa das melhores ofertas e
identificar a variação dos preços do ano de 2022 para o ano de 2023, o Procon de
Juiz de Fora encaminhou notificação aos fornecedores. As notificações tiveram como
objetivo garantir o direito do consumidor de acesso à informação para ter a
possibilidade de fazer opções de compra que se enquadrem no orçamento de cada
família. 
A seguir apresentaremos a relação de fornecedores que cumpriram a determinação
no prazo determinado, bem como os preços praticados para os itens elencados, em
tabela enviada pela equipe do Procon, a partir dos itens mais comuns solicitados nas
listas de material escolar. 
Importante destacar que:



Os preços em amostra nas tabelas acima se referem ao período de 04/01/2023 a 18/01/2023. Logo, devido às constantes mudanças de
valores no mercado, alguns produtos podem sofrer alterações em seu preço no momento da compra pelo consumidor. É importante
ressaltar que as grandes variações de preço sobre um produto, em diferentes papelarias, considera sua marca e qualidade. Portanto,
para maior efeito comparativo, o consumidor deve se basear em produtos de mesma marca.

PREÇOS PRATICADOS NAS PAPELARIAS QUE ACATARAM À
NOTIFICAÇÃO DO PROCON DE JUIZ DE FORA



Os preços em amostra nas tabelas acima se referem ao período de 04/01/2023 a 18/01/2023. Logo, devido às constantes mudanças de
valores no mercado, alguns produtos podem sofrer alterações em seu preço no momento da compra pelo consumidor. É importante
ressaltar que as grandes variações de preço sobre um produto, em diferentes papelarias, considera sua marca e qualidade. Portanto,
para maior efeito comparativo, o consumidor deve se basear em produtos de mesma marca.

PREÇOS PRATICADOS NAS PAPELARIAS QUE ACATARAM À
NOTIFICAÇÃO DO PROCON DE JUIZ DE FORA



Os preços em amostra nas tabelas acima se referem ao período de 04/01/2023 a 18/01/2023. Logo, devido às constantes mudanças de
valores no mercado, alguns produtos podem sofrer alterações em seu preço no momento da compra pelo consumidor. É importante
ressaltar que as grandes variações de preço sobre um produto, em diferentes papelarias, considera sua marca e qualidade. Portanto,
para maior efeito comparativo, o consumidor deve se basear em produtos de mesma marca.

PREÇOS PRATICADOS NAS PAPELARIAS QUE ACATARAM À
NOTIFICAÇÃO DO PROCON DE JUIZ DE FORA



PREÇOS PRATICADOS NAS PAPELARIAS QUE ACATARAM À
NOTIFICAÇÃO DO PROCON DE JUIZ DE FORA

Os preços em amostra nas tabelas acima se referem ao período de 04/01/2023 a 18/01/2023. Logo, devido às constantes mudanças de
valores no mercado, alguns produtos podem sofrer alterações em seu preço no momento da compra pelo consumidor. É importante
ressaltar que as grandes variações de preço sobre um produto, em diferentes papelarias, considera sua marca e qualidade. Portanto,
para maior efeito comparativo, o consumidor deve se basear em produtos de mesma marca.



A SEGUIR APRESENTAMOS SIMULAÇÕES DE PREÇO DE LISTA
DE MATERIAL ESCOLAR: ED. INFANTIL MATERNAL

Orçamento feito a partir de uma lista de material real, solicitada para o ano letivo de
2023 em escola particular da cidade de Juiz de Fora. Destaque para a irregularidade
de indicação de marcas. 



Orçamento feito a partir de uma lista de material real, solicitada para o ano letivo de
2023 em escola particular da cidade de Juiz de Fora. Destaque para a irregularidade
de indicação de marcas. *Material não encontrado

A SEGUIR APRESENTAMOS SIMULAÇÕES DE PREÇO DE LISTA
DE MATERIAL ESCOLAR: ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS

*

Robótica como uma
ferramenta científica para
o estudo.



Orçamento feito a partir de uma lista de material real, solicitada para o ano letivo de
2023 em escola particilar da cidade de Juiz de Fora. Destaque para a irregularidade de
indicação de marcas. *Material não encontrado

A SEGUIR APRESENTAMOS SIMULAÇÕES DE PREÇO DE LISTA
DE MATERIAL ESCOLAR: ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS



Orçamento feito a partir de uma lista de material real, solicitada para o ano letivo de
2023 em escola particular da cidade de Juiz de Fora. Destaque para a irregularidade
de indicação de marcas. *Material não encontrado

A SEGUIR APRESENTAMOS SIMULAÇÕES DE PREÇO DE LISTA
DE MATERIAL ESCOLAR: ENSINO MÉDIO



MAIORES E MENORES PREÇOS - COMPARATIVO 2022/2023



DICAS DO PROCON PARA A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR:

As instituições de ensino não podem especificar marcas e
nem especificar um local para a compra dos itens da lista de
material escolar;

Os estabelecimentos de ensino não podem condicionar a
compra de livros e/ou materiais escolares em uma loja
específica. Tal prática é considerada abusiva;

Caso a escola trabalhe com livros próprios ou importados, esta
informação deve ser previamente passada para o consumidor;

Reaproveitar o material escolar que sobrou do ano anterior,
além de ser uma boa forma de economizar, também é uma
atitude de cuidado com o meio ambiente;

Verificar os materiais escolares que sobraram do ano
anterior e que poderão continuar em uso neste ano. Doar os
materiais que você não irá mais usar e reaproveitar os que você
pode usar;

Comprar somente os materiais que precisam ser substituídos e
os que você ainda não possui;

Se possível, não vá com crianças para fazer as compras, visto
que itens com imagens de personagens infantis podem ser
mais caros e alterar o custo final da lista de material;



DICAS DO PROCON PARA A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR:

Analisar se é necessário comprar todos os itens da lista de
material escolar agora no início do ano letivo. Nem sempre o
consumidor precisar adquirir todos os itens da lista de material
escolar ainda nos meses de janeiro e fevereiro. Nestes meses é
comum os preços estarem mais altos por conta da procura;

É necessário observar se é possível fracionar a compra de
alguns itens da lista de material escolar, assim a comprar
poderá pesar menos no orçamento. Sendo assim, a família
poderá procurar a escola e ter acesso ao cronograma de uso
dos materiais;

É direito das famílias ter de volta o material escolar não
utilizado durante o ano letivo anterior. Essa determinação é
prevista pela Lei estadual 16.669, de 2007, em seu artigo 2º,
parágrafo 2º (acrescentado pela Lei estadual 23.901, de 2021).

Atentar para a relação custo, benefício e segurança na hora
da compra do material escolar também é muito importante.
Vários produtos da lista de material escolar precisam ter o selo
do Inmetro, como exemplo: Apontador, giz de cera, lapiseira,
marcador de texto, cola, compasso, tesoura, entre outros;

Cabe destacar que as listas de material escolar só poderão
conter itens para uso no desenvolvimento das atividades
pedagógicas do aluno. Artigos de uso coletivo como papel
higiênico, giz, caneta para lousa, esponja de limpeza, e outros
não podem ser solicitados pelas escolas; 

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=16669&comp=&ano=2007
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=23901&comp=&ano=2021


DICAS DO PROCON PARA A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR:

Outro ponto relevante é que as escolas não poderão proibir os
alunos de participarem das atividades escolares devido à não
aquisição ou posse do material exigido.

Todos os produtos precisam fornecer informações corretas,
claras e coerentes, especificando quantidade, composição,
características, prazo de validade, qualidade do mesmo e
também o preço. Também é preciso o fornecimento de
informações sobre possíveis riscos à segurança e a saúde do
consumidor; 

Ao comprar on-line, sempre verifique a confiabilidade do site
acessado, se o mesmo fornece segurança a sua compra e aos
seus dados. É recomendável também verificar o valor cobrado
pelo frete, o que pode encarecer a aquisição do produto;

Em casos de compra fora do estabelecimento comercial (via
internet ou telefone por exemplo) fica resguardado o direito de
arrependimento ao consumidor, cujo prazo é de 7 dias a partir
da data de recebimento do produto ou assinatura de contrato;

Sempre exija nota fiscal dos produtos que foram comprados,
desse modo facilitará se necessário uma possível troca ou
assistência em caso de problemas futuros. Em razão disso , não
se recomenda a compra em vendedores ambulantes.





FONTES

LEI Nº 8.907, DE 06 DE JULHO DE 1994 - Determina que o modelo
de fardamento escolar adotado nas escolas públicas e privadas
não possa ser alterado antes de transcorrido cinco anos.

LEI Nº 9.870 DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999 -  Dipõe sobre o valor
total das anuidades escolares e dá outras providências. 

LEI16669, de 08/01/2007 -  Estabelece normas para a adoção de
material didático-escolar pelos estabelecimentos de educação
básica da rede particular e dá outras providências.

LEI Nº 12.886, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013. Acrescenta § 7º ao
art. 1º da Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, dispondo
sobre nulidade de cláusula contratual que obrigue o contratante a
pagamento adicional ou a fornecimento de qualquer material
escolar de uso coletivo. 

MEMORANDO N° 061/2013-SE/DAE - resposta a pedido de
informação Ofício CM n° 0255/2013. Solicitação de informações
sobre aquisiçao de material escolar para famílias de baixa renda
na Rede Municipal de Ensino.

LEI Nº 23901 DE 03/09/2021 - Lei Estadual de MG - Altera a Lei nº
16.669, de 8 de janeiro de 2007, que estabelece normas para a
adoção de material didático-escolar pelos estabelecimentos de
educação básica da rede particular, e a Lei nº 12.781, de 6 de abril
de 1998, que proíbe a cobrança de taxa ou mensalidade em
escola pública. 
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