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PROJETO DE LEI Nº________ /2019 

  

Dispõe sobre Ações para o Combate 

Permanente à Violência nas instituições 

de ensino do Estado do Espírito Santo, e 

dá outras providências.  

  

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETA: 

 

Art. 1º Fica instituída ações para o combate permanente à violência nas instituições 

de ensino público vinculadas à administração, estrutural ou operacional com o 

Estado do Espírito Santo. 

 

Parágrafo único. Esta Lei tem o objetivo de contribuir para o desenvolvimento de 

valores e atitudes que ajudem a erradicar todos os tipos de violência no ambiente 

escolar, especialmente a física e psicológica. 

 

Art. 2º O Poder Executivo elaborará o conteúdo das ações previstas por esta Lei, 

providenciará os subsídios técnicos para sua execução, apoiará com a estrutura 

logística necessária e auxiliará na fixação do calendário anual de eventos, que 

deverá incluir palestras, seminários, publicações de obras informativas e outras 

atividades extracurriculares. 

 

Art. 3º A execução da ação será providenciada pelas instituições de ensino, as quais 

deverão realizar, no mínimo, um fórum anual para debater o tema, em parceria com 

instituições de comunidade escolar, incluindo Associações de Pais e Mestres, 

Entidades de Estudantes, Conselhos Tutelares, Conselhos dos Direitos da Criança e 
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do Adolescente, Conselhos Escolares, Ministério Público, Ordem dos Advogados do 

Brasil e Entidades Sindicais, bem como de outras instituições convidadas. 

 

Art. 4º As escolas integrantes da rede pública municipal e federal e as da rede 

privada poderão integrar-se às ações programadas, na forma e nas condições 

previstas em regulamento. 

 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor 30 dias após a data de sua publicação. 

  

Sala das Sessões, em 20 de dezembro de 2019. 

 

Delegado Lorenzo Pazolini 

Deputado Estadual 
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JUSTIFICATIVA 

 

Inicialmente cabe salientar que a proposta legislativa em análise tem objeto análogo à 

Lei nº 12.466/2002 do Estado de Santa Catarina, que teve sua constitucionalidade 

questionada por meio da ADI 2865 pelo então governador, alegando vício de 

iniciativa parlamentar entre outros. Recentemente o STF julgou a ação, que, por sua 

unanimidade reconheceu a constitucionalidade da iniciativa parlamentar para legislar 

sobre essa matéria. A decisão pode ser conferida no seguinte link: 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2109891 

 

No tocante ao mérito da matéria, é de suma importância que o Poder Público se 

responsabilize de forma veemente no combate à violência nas escolas do nosso Estado. 

Infelizmente, atualmente estão virando rotina os casos de violência dentro do ambiente 

escolar, e por esta razão toda ferramenta que ajude nesse árduo combate deve ser 

utilizada pelos órgãos competentes. 

 

A proposição cria ações permanentes ao Poder Público no combate de violência nas 

escolas, conscientizando a população, os alunos e familiares sobre a importância do 

assunto, encontrando soluções para o problema de forma eficaz. 

 

Recentemente a mídia local publicou matérias sobre a problemática, afirmando que 

escolas foram fechadas em algumas ocasiões por causa de toque de recolher e 

profissionais têm tirado licença por problemas psicológicos. 

 

Diante do exposto, conclamo o apoio dos demais Pares ao apoio e à aprovação do 

presente Projeto de Lei, por entenderem a importância da medida e o interesse público 

na vida dos cidadãos do nosso Estado. 
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