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EMENDA SUBSTITUTIVA AO PROJETO DE LEI Nº 226 /2019 

 

Dê-se a seguinte redação ao Projeto de Lei nº 226, de 2019: 

    “Promove a manutenção da ordem 

disciplinar escolar, proteção a profissionais 

do magistério e normatiza a proteção e 

ressarcimento do equipamento público no 

âmbito da educação”. 

 

A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo decreta: 

Art. 1º - Esta lei institui normas para promover a segurança, a 

prevenção e a proteção aos profissionais do ensino, tendo em vista o aumento da 

violência física ou moral contra integrantes do magistério no Estado. 

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, são profissionais do 

ensino os docentes, os que oferecem suporte pedagógico direto no exercício da docência, 

os dirigentes ou administradores das instituições de ensino, do seu planejamento, 

inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica. 

Art. 2º - As instituições de ensino do Estado deverão: 

I - Estimular seus docentes e discentes, familiares e comunidade a 

promover atividades de reflexão e análise da violência contra os profissionais do ensino; 
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II - Adotar medidas preventivas e corretivas para situações em que 

profissionais do ensino, em decorrência de suas funções, estejam sendo vítimas de 

violência, ou em que sua integridade física ou moral esteja sob risco; 

III - estabelecer, em parceria com a comunidade escolar, normas 

de segurança, prevenção e proteção de seus educadores como parte de sua proposta 

pedagógica; 

IV - Motivar os discentes a participar das decisões disciplinares da 

instituição sobre segurança, prevenção e proteção aos profissionais do ensino; 

V - Demonstrar à comunidade que o respeito aos educadores é 

indispensável ao pleno desenvolvimento da pessoa dos educandos. 

Art. 3º - Serão considerados atos de indisciplina:  

I - Comportar-se de maneira a perturbar o processo educativo, em 

total de respeito ao docente, como exemplo, fazendo barulho excessivo em classe, na 

biblioteca ou nos corredores da escola;  

II - Desrespeitar, desacatar ou afrontar diretores, professores, 

funcionários ou colaboradores da escola;  

III - Violar as políticas adotadas pela Secretaria Estadual da 

Educação no tocante ao uso da internet na escola;  

Art. 4.º - Serão consideradas infrações disciplinares: 

I - Ameaçar, intimidar ou agredir fisica e moralmente os docentes;   

II - Produzir ou colaborar para o risco de lesões em integrantes da 

comunidade escolar, resultantes de condutas imprudentes ou da utilização inadequada 
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de objetos cotidianos, utilizados como ofendículos, que podem causar danos físicos, 

como isqueiros, fivelas de cinto, guarda-chuvas, braceletes, etc.; 

III - Empregar gestos ou expressões verbais que impliquem 

insultos ou ameaças, incluindo hostilidade ou intimidação, mediante o uso de apelidos 

racistas ou preconceituosos;  

IV - Emitir comentários ou insinuações de conotação sexual 

agressiva ou desrespeitosa, ou apresentar qualquer conduta de natureza sexualmente 

ofensiva;  

V - Exibir ou distribuir textos, literatura ou materiais difamatórios, 

racistas ou preconceituosos; 

VI – Divulgar informações mentirosas, via internet, imputando-lhe 

fato ofensivo à sua reputação, a existência de crime sabendo que a vítima é inocente, ou 

ofendendo- lhe a dignidade ou o decoro. 

Art. 5.º - Para efeitos desta lei considera-se infração disciplinar a 

utilização de forma jocosa, injuriante ou difamante, mesmo de características 

verdadeiras, com a finalidade de ofender a honra, a reputação, a  boa fama da vítima no 

meio social em que ela vive.  

Art. 6º - As medidas de segurança, proteção e prevenção de atos 

de violência e constrangimento aos educadores deverão incluir: 

I - Campanhas educativas na comunidade escolar e na 

comunidade em geral; 

II - Afastamento temporário ou definitivo, conforme a gravidade 

do ato praticado pelo aluno ou funcionário infrator; 
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III - transferência do infrator para outra escola a juízo das 

autoridades educacionais; 

IV - Licença temporária do educador que esteja em situação de 

risco em suas atividades profissionais sem qualquer espécie de decréscimo patrimonial 

nos seus  vencimentos e gratificações. 

Art. 7.º O não cumprimento dos deveres e a incidência em atos 

indisciplinares ou infrações disciplinares podem acarretar ao educando as medidas 

educativas disciplinares, conforme a seguinte gradação: 

 I - Ao educando que cometa ato de indisciplina aplica-se:  

a) advertência verbal; e/ou  

b) retirada do aluno de sala de aula ou atividade em curso e 

encaminhamento à diretoria ou coordenação para orientação; 

c) suspensão temporária de participação em programas 

extracurriculares; e/ou  

d) suspensão das aulas por, no máximo, 2 (dois) dias letivos;  

III - ao educando que cometa ato infracional, aplica-se:  

a) suspensão das aulas pelo período de 3 (três) a 5 (cinco) dias 

letivos; e/ou 

 b) transferência compulsória para outra unidade de ensino, 

quando viável, de acordo com as decisões do conselho escolar.  
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Art. 8º - O educador ofendido ou em risco de ofensa, poderá 

procurar a direção da instituição de ensino e postular providências cautelares corretivas, 

dentre outras: 

I – No afastamento cautelar do educador em situação de risco de 

violência, enquanto perdurar a potencial ameaça, sem qualquer espécie de perda 

financeira; 

II - Na transferência do professor para outra escola, caso seja 

avaliado que não há mais condições da sua permanência naquela unidade de ensino onde 

sofreu a agressão ou ameaça, sem prejuízos de ordem financeira;  

III - na assistência ao professor que sofre ameaças, bem como ao 

aluno infrator. 

Parágrafo único. O disposto no inciso III refere-se à assistência 

médica e psicológica e à proteção física, as quais devem ser asseguradas ao professor, ao 

aluno e aos seus familiares. 

Art. 9º - Em caso comprovado de violência contra o profissional 

do magistério que importar dano material ou moral, responderão solidariamente à 

família do ofensor, se menor, o ofensor e a instituição de ensino que comprovadamente 

não buscou solução corretiva para a agressão sofrida.  

Art. 10 - A infração às disposições desta lei sujeita o infrator, 

respeitado ao contraditório e à ampla defesa, às seguintes penalidades, sem prejuízo das 

demais sanções previstas em lei:  

I – Ressarcimento do erário, em caso de dano ao patrimônio 

público; e 
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II – Multa de 150 (cento e cinquenta) a 2000 (duas mil) VTREs.; 

Parágrafo único - As sanções previstas neste artigo são aplicadas, 

cumulativamente, pela autoridade administrativa competente, de acordo com 

procedimentos e valores a serem definidos em regulamento. 

Art. 11 A aplicação de qualquer medida educativa disciplinar 

implica, além do registro em documento próprio (livro de ata ou livro de ocorrências), a 

comunicação oficial ao educando e ao seu responsável, na presença de duas 

testemunhas, quando menor, com arquivamento na pasta individual do educando. 

 § 1.º Em casos de medidas educativas disciplinares, que importem 

em suspensão, deverá o Diretor da unidade de ensino, a equipe pedagógica e a docente 

providenciar atividades pedagógicas a serem cumpridas pelo educando na própria 

unidade de ensino, durante o período de suspensão.  

§ 2.º A ausência do educando às aulas deve ser compensada 

mediante o cumprimento e entrega das atividades pedagógicas. 

Art. 12 As medidas educativas disciplinares devem ser aplicadas 

ao educando, observando-se a sua idade, grau de maturidade, histórico disciplinar e 

gravidade da falta, de acordo com regime interno de cada unidade de ensino.  

Art. 13. Em qualquer caso, será garantido amplo direito de defesa 

ao educando e aos seus responsáveis, sendo indispensável a oitiva individual do 

educando. 

Parágrafo único - Cabe pedido de revisão da medida aplicada e, 

quando for o caso, recurso ao conselho escolar.  
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Art. 14. Nos casos de ato infracional, o diretor da unidade de 

ensino deve: 

 I - Encaminhar os fatos ao conselho tutelar, se o educando for 

criança (menor de 12 anos);  

II - Encaminhar os fatos ao conselho tutelar e providenciar que seja 

lavrado o Boletim de Ocorrência na delegacia de polícia, se o educando for adolescente 

(maior de 12 e menor de 18 anos);  

III - providenciar que seja lavrado o Boletim de Ocorrência na 

delegacia de polícia, se o educando for maior de 18 anos.  

IV – Encaminhar os fatos e documentos obtidos a autoridade 

competente para abertura do devido processo administrativo;  

Art. 15 - As instituições de ensino devem fixar em todos os locais 

de aula placa informando que a proteção ao professor é assegurada por esta lei.  

Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Vitória (ES), 31 de julho de 2019. 

 

 

VANDINHO LEITE 

Deputado Estadual 

2 
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JUSTIFICATIVA 

A escola é um lugar privilegiado para se tratar de valores. Ali 

professores, famílias e comunidade podem debater e propor o que consideram mais 

importante para a sociedade, a boa convivência, a justiça e a fraternidade.  

Lamentavelmente a violência cresceu desmesuradamente em 

todos os setores da sociedade. Na escola também, e, de modo particular, contra os 

professores. Não é só no Brasil. Há queixas semelhantes nos Estados Unidos, na França, 

no Japão, em Portugal, na Alemanha e em outros países. O poder público está em dívida 

com o magistério também nessa área. É imprescindível construir alternativas eficazes de 

prevenção e proteção aos professores.  

Percebe—se que na sociedade atual, a família também é um dos 

agentes que poderiam impedir o desenvolvimento de comportamento violento dos filhos 

por meio de diálogo e de condutas positivas, as escolas em sintonia com o Estado 

deveriam garantir a segurança dos integrantes da escola por meio de medidas que 

garantissem a segurança dos professores, porém nada disso ocorre e o professor fica 

esquecido e sujeito aos mais variados tipo de violência física e emocional. 

O fenômeno da violência é fruto da combinação de ideias, 

sentimentos, percepções e hábitos que transformam a competição, e outras formas de 

interação, em conflito. Na educação está o remédio para superá-la. A comunidade escolar 

tem condições de indicar o caminho mais adequado, porém é no ambiente da própria 

escola que a violência está medrando de forma contraditoriamente exponencial.  

Assim, o combate a este tipo de violência deve ser iniciado por 

uma mudança de percepção em relação à figura do professor e da escola. Ser professor 
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não deve significar vergonha ou última opção, pois é através dessa profissão que se pode 

construir o futuro, o enfrentamento às violências praticadas também deve ser observado, 

passando por um processo de conscientização de direitos e pela valorização da profissão 

pela sociedade e pelos próprios professores, até a propositura de legislações específicas.  

Dessa forma, o aparato legal já existente tem demonstrado pouco 

eficaz em combater e prevenir a violência contra educadores nas escolas públicas e 

privadas do país, os professores ainda continuam a mercê das atitudes de crianças, 

adolescentes e jovens violentos.  

O Estado, em suas diferentes esferas – Federal, Estadual e 

Municipal, deve assumir seu papel de elaborar e executar políticas públicas de atenção 

aos professores em consonância com os movimentos sociais e entidades da sociedade 

civil, cuja tarefa deve estar centrada na reivindicação da implementação dessas políticas. 

A família, da mesma forma, contribui e muito para o 

enfrentamento do problema da violência contra professores, pois é o espaço de 

convivência onde também se constrói regras e cultiva-se valores como o afeto, a 

responsabilidade, a justiça, a solidariedade, o respeito, a cooperação, o trabalho, entre 

outros. Na medida em que é esse espaço, internaliza-se o equilíbrio afetivo e a 

autenticidade dessas relações positivas cria ações fomentadoras de conexões sadias que 

se prolongam ao ambiente escolar. 

Portanto, a necessidade de concepção de leis e políticas públicas 

que apoiem aos professores, da reivindicação da presença da família no cotidiano escolar, 

da valorização dos professores pela sociedade e da adequação da escola aos dias de hoje 

bem como sua modernização através da atualização cultural e pedagógica, deve ser 

ponto principal de discussão em nossa sociedade.   
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Assim, não é difícil entender que a dignidade humana e os valores 

sociais estão necessitados de cultivo, que começa nas unidades mais básicas da 

convivência humana. Deste modo, visando concretizar estes direitos e combater a 

violência, apresentamos esta proposição. 

Para tanto, contamos com o apoio dos nobres pares. 
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