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PROJETO DE LEI N" ôZ1Z t2019

AUTOR: DEPUTADO FAUSTO JR,

dhs Dispõe sobre a instituição da "semana de
Gonscientização, Prevenção e Combate ao
Bullying" nas escolas públicas e privadas do Estado do
Amazonas e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA:

Art. 10 Fica instituída a "Semana de Conscientização, Prevenção e
Combate ao Bullying", a ser realizada anualmente na segunda semana do mês de março,
nas escolas públicas e privadas do Estado do Amazonas.

S 10 As atividades educativas sobre conscientizaçâo e prevenção ao
Bulliyng nas escolas serão programadas e realizadas pela Secretaria de Estado da
Educação, com supervisão do Conselho Estadual de Educação, em parceria com as
secretarias municipais de educação e das escolas privadas.

$ 2o As atividades de que trata o parágrafo anterior deverão integrar o
Balanço Anual de realizações do Governo do Amazonas, especificando estatística com as
seguintes informações:

| - escolas em que foram realizadas as atividades e localização da mesma;
ll - modalidade de evento e data da realização;
lll - quantitativo de público beneficiado, idade, sexo, série e turno;

Art.20 Cabe ao Governo do Amazonas à responsabilidade da inclusão da
"Semana de Conscientização, Prevenção e Combate ao Bullying", no Calendário Oficial
anual do Estado.

Art. 3o O Governo do Estado poderá firmar convênios com instituições
públicas ou privadas para realização dos eventos de que trata esta Lei.
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Art. 40 As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta
de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento e suplementadas, se
necessário.

Art. 5o Revoga-se a Lei Promulgada n" 1 10, de 14 de dezembro de 2011 .

Art. 60 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

PLENÁRIO RUY ARAUJO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Do
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus (AM),04 de abril de 2019.

DEP OFA TO JR.
30 SECRETARIO
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JUSTIFICATIVA

Dispôe sobre â instituição da "Semana de Gonscientizaçâo, prevenção e
Combate ao Bullying" nas escolas públicas e privadas do Estado do Amazonas e
dá outras providèncias.

A presente propositura legislativa visa o combate a um dos mais graves

problemas da sociedade contemporânea: o Bullying.

"Bullying" é uma palavra de origem inglesa, que apesar de não ter uma tradução

exata para o português, pode ser entendida com o sentido de "intimidar", "ameaçar", "maltratar"

e "oprimir", compreendendo todas as formas de atitudes agressivas, intencionais e

repetitivas, que ocorrem sem motivação evidente e que são adotadas por um ou mais

estudantes contra outro, causando dor e angústia. Esses comportamentos ocorrem em

uma relação desigual de poder, o que leva à intimidação da vítima.

Crianças e jovens, ainda em fase de formação, são especialmente suscetíveis ao

bullying, o qual somado ao ambiente escolar que reúne um grande grupo de jovens, é possível

que diferenças entre os alunos dêem origem a práticas inaceitáveis de discriminação, as quais

além de causar sofrimento à vítima, também tem efeitos negativos sobre o desempenho

escolar dos estudantes.

A Lei Federal no 13.185 de 2016, pretendendo disciplinar a matéria, denominou

o bullying como intimidação sistemática, quando há violência física ou psicológica em

atos de humilhação ou discriminação. A classificação também inclui ataques físicos,

insultos, ameaças, comentários e apelidos pejorativos, entre outros. Ocorre que, mesmo

após o advento da Lei que instituiu o Programa de Combate à lntimidação Sistemática

(Bullying), ainda há muitos desafios enfrentados pela sociedade e principalmente pelas

crianças e adolescentes nas escolas, em virtude do número expressivo de estudantes que

ainda são vítimas dessa terrível prática.
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O artigo3oda lei 13.15312015 classifica as modalidades pelas quais o Bultying
pode ser praticada, classificando e apresentando em rol não taxativo exemplos da

realizaçâo da conduta, quais sejam:

verbal - na qual se incluem os xingamentos, insurtos e aperidos
pejorativos, praticados de maneira reiterada e sistemática de modo
a atingir a moral da vítima;

Moral - excedendo os ataques verbais, as condutas que inflijam
ataque à hora objetiva do individuo, o que terceiros pensam à
respeito da vítima, o que se pode configurar com as condutas de
calúnia, difamação ou a propagação de boatos ou rumores
pejorativos em relação à vítima;

Sexual - o assédio, o abuso praticado de maneira reiterado e
sistemático, reduzindo à pessoa a qualidade de objeto dos ataques,
retirando-lhe e atacando seu amor proprio de modo a deixar a
vítima à mercê das investidas dos atacantes;

Social - que se configura nas condutas de excluir, isolar ou
deliberadamente ignorar a vítima, impondo-lhe uma condição de
sofrimento decorrente do isolamento e do menosprezo sistemático
praticados pelos demais;

Psicológica os ataques de caráter psicológico incluem as
deliberadas condutas de reiterada e sistematicamente perseguir,
amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, manipular, chantagear
ou infernizar a vítima. São condutas que tem por finalidade,
realmente, retirar a paz de espírito da vítima, o que se extrai
especialmente o último verbo - infernizar - que pode ser entendido,
literalmente como "tornar a vida da pessoa um inferno", na medida
em que lhe é retirada toda a paz.

Físico - configuram-se por ataques físicos à integridade corporal
do indivÍduo, ao que a lei exemplifica com "socar, chutar, bater", e
que poderão encontrar reflexos no Direito penal com as condutas
de vias de fato, injúria real e mesmo lesão corporal.

Material - as condutas de intimidação sistemática na modalidade
material incluem as condutas que atacam o patrimônio e os bens
materiais da vítima, mas não com o dolo simples e puro de subtrair
ou causar o dano ao patrimônio mas, com isso, atacar o indivíduo
em sua paz pessoal. lnclui-se aqui as condutas de furto, roubo,
dano, etc.
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virtual - nas quais se incluem as condutas de depreciar a imagem
da vítima fazendo uso de meios virtuais e a rede mundial de
computadores, bem como enviar mensagens que alvitrem a
intimidade da vítima, ou ainda, mediante o envio ou
disponibilização, bem como na adulteração de dados pessoais ou
fotografias que possam resultar em sofrimento íntimo à vítima, bem
como criar meios de constrangimento psicológico e social se
valendo de meios virtuais de propagação das informações.

Tendo em vista os inúmeros atos de violências noticiados recentemente,

especialmente o terrível massacre ocorrido em Suzano - SP, onde ex-alunos da

instituição assassinaram alunos e professores, constata-se a urgência de políticas

públicas nas situaçÕes elencadas pela referida Lei como violência, dando maior

visibilidade ao tema nas escolas, devendo-se refletir sobre o problema crescente da

violência nos estabelecimentos de ensino.

Nesse sentido, a proposta da Semana da Conscientizaçáo, Prevenção e

Combate ao Bullying nas escolas públicas e privadas do Estado do Amazonas tem a
intenção de reforçar a ideia da necessidade urgente de se estabelecer um conjunto de

medidas e normas de convivência no ambiente escolar, havendo divulgação em massa

nas escalas durante uma semana inteira, visando conscientizar professores, alunos,

funcionários e pais frente às consequências sociais e emocionais da violência física,

psicológica, verbal e virtual, ou seja, das práticas nocivas do bullying.

Por todo o exposto, conto com os nobres pares para a aprovação deste

relevante Projeto de Lei.

PLENÁRIO RUY ARAUJO, DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Do EsTADo Do
AMAZONAS, em Manaus, 04 de abril de 2019.

DEPUT F O JR.
30 SECRETARIO


