
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 003116/2022

Institui a Política de Conscientização Sobre
Brincadeiras de Potencial Lesão Ofensiva
Física e o Trote Escolar na Rede Pública e
Privada de Ensino do Estado de Pernambuco.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DECRETA:

     Art. 1º Fica instituída a Política de Conscientização Sobre Brincadeiras de Potencial
Lesão Ofensiva Física e o Trote Escolar na Rede Pública e Privada de Ensino do Estado de
Pernambuco, com o objetivo de reduzir as ocorrências de lesões e óbitos entre estudantes,
especialmente crianças e adolescentes, em virtude da prática de atividades recreativas ou
trotes escolares que apresentem riscos à integridade física e mental dos participantes.

     Parágrafo único. Para os fins do disposto nesta Lei, compreende-se como brincadeiras de
potencial lesão ofensiva física todas aquelas que ofendem a integridade corporal ou a saúde
do aluno, podendo resultar, entre outros, em:

     I - incapacidade para as ocupações habituais;

     II - perigo de vida;

     III - debilidade permanente de membro, sentido ou função;

     IV – aborto ou aceleração de parto;

     V - incapacidade permanente para os estudos ou trabalho;

     VI - enfermidade incuravel;

     VII - perda ou inutilização do membro, sentido ou função;

     VIII - deformidade permanente; e

     IX – óbito;

     Art. 2º A Política de Conscientização Sobre Brincadeiras de Potencial Lesão Ofensiva
Física e o Trote Escolar na Rede Pública e Privada de Ensino do Estado de Pernambuco tem
como objetivos específicos:



     I – a prevenção, a conscientização e o enfrentamento às atividades recreativas e trotes
escolares que resultem em lesões corporais, óbito ou danos à saúde mental do aluno e
profissionais da educação, dentro ou fora das instituições de ensino;

     II – o estímiulo à realização de ações para discussão sobre os riscos das brincadeiras
violentas e trotes escolares, por parte da comunidade escolar;

     III – o fomento de campanhas educativas, informativas e de conscientização ao longo do
ano letivo que envolvam o conteúdo desta Lei; e

     IV – a promoção de debates e reflexões a respeito das brincadeiras de potencial lesão
ofensiva física e o trote escolar, com ensinamentos que visem à conscientização dos
problemas gerados pelas práticas dessas atividades.

     Art. 3º Fica o Poder Público Estadual, por meio de seus órgãos competentes, autorizado a
devenvolver planos, projetos, cursos, oficinas, seminários e ações para alcançar os objetivos
desta Lei, no âmbito das instituições públicas de ensino, podendo, para este fim, estabelecer
cooperação técnica com a União, os Municípios e a sociedade civil.

     Art. 4º As instituições privadas de ensino deverão realizar, anualmente, campanhas e
ações para conscientização da comunidade escolar acerca dos riscos decorrentes de
brincadeiras de potencial lesão ofensiva física e do trote escolar, a partir dos objetivos
estabelecidos nesta Lei.

     Art. 5º O descumprimento desta Lei sujeitará a instituição de ensino privada às seguintes
penalidades:

     I - advertência, quando da primeira autuação da infração; e,

     II - multa, a partir da segunda autuação.

     Parágrafo único. A multa prevista no inciso II deste artigo será fixada entre R$ 500,00
(quinhentos reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a depender do porte do empreendimento e
das circunstâncias da infração, tendo seu valor atualizado pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA, ou outro índice que venha substituí-lo.  

     Art. 6º O descumprimento do disposto nesta Lei pelos agentes ou estabelecimentos
públicos ensejará a sua responsabilização administrativa ou de seus dirigentes, em
conformidade com a legislação aplicável.

     Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa

     Apresentamos o presente Projeto de Lei, para deliberação desta Egrégia Assembleia
Legislativa, cuja competência legislativa encontra respaldo no art. 19, da Magna Carta do
Estado de Pernambuco, e no art. 194, I, do Regimento Interno desta Casa, uma vez que seu
conteúdo não esbarra no rol de matérias a qual a iniciativa é reservada privativamente ao
Governador do Estado.



     Cumpre salientar, desde já, que sob o aspecto financeiro e orçamentário, a execução
normativa desta iniciativa não implicará em aumento de despesas para o Poder Público, e nem
implicará na criação de atribuições para Secretarias de Estado, órgãos e entidades da
administração pública.

     Ademais, a proposição não viola os limites estabelecidos pela Constituição Federal, no que
tange a competência remanescente dos Estados-membros para legislar sobre matérias que não
foram incluídas nas competências enumeradas ou implícitas da União e dos Municípios, bem
como não incidam nas vedações constitucionais que balizam a atuação dos entes federados,
conforme previsto no §1º do art. 25 da Constituição Federal.

     No mérito, registramos:

     A proposta de Lei em tela tem por escopo promover a cultura da paz no âmbito das
instituições de ensino públicas e privadas localizadas no Estado de Pernambuco, bem como
reduzir os índices de lesões corporais e óbitos em virtude da prática de atividades recreativas
ou trotes escolares que apresentem riscos à integridade física e mental dos participantes.

     Para isso, propomos a criação de uma Política de Conscientização Sobre Brincadeiras de
Potencial Lesão Ofensiva Física e o Trote Escolar, com a finalidade de estimular a adoção de
medidas de ordem prática e preventiva, mas também, e sobretudo de ordem ética, moral e
espiritual, dentro das instituições de ensino.

     Nosso Projeto de Lei se justifica no fato de que o poder transformador da escola depende
da união de toda a comunidade escolar no combate ao bullying, assédio, trotes e brincadeiras
de potencial ofensiva física no sistema de ensino, e na mediação dos conflitos.

     Assim, os estudantes adquirirão competências sociais e emocionais para repudiarem a
violência e promoverem um ambiente de paz, a partir da liberdade conquistada pelos valores
vivenciados na escola. Nessa vertente, a proposta desta Lei é oferecer à comunidade escolar
ferramentas que instrumentalizam um ambiente harmônico sem brincadeiras de potencial
ofensivo, garantindo a paz, tanto a partir do aspecto preventivo quanto do reativo.

     Diante o exposto, estando presente o interesse público que motiva e legitima esse Projeto,
solicito o valoroso apoio dos Nobres Parlamentares desta Assembleia Legislativa para sua
aprovação.

Sala das Reuniões, em 16 de Fevereiro de 2022.
 
 

Delegada Gleide Ângelo
Deputada

 
Às 1ª, 3ª, 5ª, 9ª, 11ª, 12ª comissões.


