PROJETO DE LEI N.º 9.674, DE 2018
(Do Sr. André Fufuca)
Institui a Semana Nacional de Conscientização, Prevenção e Combate a
Intimidação Sistemática (Bullying) nas escolas públicas e privadas de
ensino fundamental e médio em todo o território nacional e dá outras
providências.

DESPACHO:
EM RAZÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DE 23 DE MAIO DE
2018, QUE TORNOU SEM EFEITO A DEVOLUÇÃO DAS
PROPOSIÇÕES APRESENTADAS SEM A ESTIMATIVA DE IMPACTO
ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO REFERIDA NO ART. 113 DO ATO
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - ADCT,
DETERMINO A SEGUINTE DISTRIBUIÇÃO DO PL 9674/2018:ÀS
COMISSÕES DE
EDUCAÇÃO; FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (ART. 54 RICD) E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

PUBLICAÇÃO INICIAL
Art. 137, caput - RICD
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O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Fica instituída a “Semana Nacional de Conscientização,
Prevenção e Combate a Intimidação Sistemática (Bullying)”, a ser realizada
anualmente na segunda semana do mês de abril nas escolas públicas e privadas de
ensino fundamental e médio em toda rede de ensino nacional, em complementação
às comemorações do dia 7 de abril – Dia Nacional de Combate ao Bullying,
instituído pela Lei nº 13.005, de 29 de abril de 2016.
Art. 2º As escolas públicas e privadas de ensino fundamental e
médio de que trata o art. 1º desta Lei incluirão em seu plano pedagógico medidas de
conscientização, prevenção e combate a intimidação sistemática (Bullying).
Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se intimidação
sistemática (Bullying) todo ato de violência física ou psicológica, intencional e
repetitivo que ocorre sem motivação evidente, nos termos definidos pelo art. 2º da
Lei nº 13.185, de 6 de novembro de 2015 que “Institui o Programa de Combate à
Intimidação Sistemática – Bullying”
Art. 4º São objetivos da Semana Nacional de Conscientização,
Prevenção e Combate a Intimidação Sistemática (Bullying):
I – prevenir e combater a prática do Bullying nas escolas;
II - conscientizar a comunidade escolar sobre o conceito de
“Intimidação Sistemática”, sua abrangência e a necessidade de medidas de
prevenção, diagnóstico e combate;
II – capacitar docentes e equipe pedagógica para a
implementação das ações de discussão, prevenção, orientação e solução do
problema;
III – orientar e acompanhar os envolvidos em situação de Bullying,
visando à recuperação da autoestima, ao pleno desenvolvimento e à convivência
harmônica no ambiente escolar;
IV – envolver a família no processo de construção da cultura de
paz nas unidades escolares;
V – identificar a incidência e a natureza das práticas de Bullying
dentro da instituição de ensino;
VI - conscientizar os agressores e seus familiares a respeito das
consequências dos atos relacionados a prática do Bullying.
Art. 5º A Semana Nacional de Conscientização, Prevenção e
Combate a Intimidação Sistemática (Bullying) instituída por esta Lei, será
implementada por meio de:
I – palestras, seminários e debates;
II – orientação aos pais, alunos e professores utilizando-se de
cartilhas e materiais informativos em geral;
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III – campanhas publicitárias de cunho educativo;
IV – atividades de conscientização direcionadas ao corpo
docente, aos alunos, aos pais e à comunidade escolar em geral, com a participação
efetiva de todos os envolvidos.
Art. 6º - As instituições de ensino implementarão em suas
dependências “Grupo de Apoio Permanente à Prevenção e Combate ao Bullying”,
com objetivos de:
I – desenvolver planos para a prevenção e o combate às práticas
de Bullying dentro da Instituição.
II – criar espaços específicos para orientação psicológica e social
dos agressores e vítimas;
III – apresentar, anualmente, membros da diretoria da Instituição,
psicólogos, docentes, discentes, familiares e cidadãos voluntários, que trabalharão
integrados para a consecução dos objetivos do grupo a que se refere o caput deste
artigo;
IV – realizar reuniões mensais para tratar sobre o tema;
V – desenvolver relatórios específicos e sugestões para
prevenção e combate a prática de Bullying.
Parágrafo único. O Grupo de Apoio Permanente à Prevenção e
Combate ao Bullying evitará, tanto quanto possível, a punição dos agressores,
privilegiando mecanismos alternativos de socialização e mudança comportamental.
Art. 7º As instituições de ensino a que se refere o art. 1º desta Lei
manterão histórico próprio das ocorrências de Bullying em suas dependências,
devidamente atualizado.
§1º As ocorrências registradas deverão ser descritas em relatório
detalhado, contendo as providências tomadas em cada caso e os resultados
alcançados, que deverão ser enviados bimestralmente à Secretaria Estadual de
Educação, conforme instituído pelo art.6 da Lei nº 13.185, de 10 de novembro de
2015.
§2º A Secretaria de Educação de cada Estado e do Distrito
Federal apresentará relatório final conclusivo sobre as ocorrências e soluções
decorrentes da prática de Intimidação Sistemática (Bullying), que será encaminhado
bimestralmente ao Ministério da Educação.
§3º O Ministério da Educação adotará medidas de
conscientização, prevenção e de combate a intimidação sistemática (Bullying) com
base na análise dos relatórios a que se refere o §2º deste artigo.
Art. 8º O Ministério da Educação zelará pela implantação e fiel
cumprimento desta Lei, podendo, ainda, firmar convênios e parcerias com os órgãos
públicos e privados.
Art. 9º Os arts. 12 e 13 da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de
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1996 passam a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 12....................................................................”(NR)
IX – assegurar a inclusão de medidas de conscientização,
prevenção e combate à prática de intimidação sistemática
(Bullying) na proposta pedagógica.”(NR)
“Art.13.................................................................”(NR)
VII – garantir a inclusão de medidas de conscientização,
prevenção e combate à prática de intimidação sistemática
(Bullying) na proposta pedagógica do estabelecimento de
ensino quando da sua elaboração.”(NR)
Art. 10. Os arts. 53, 54 e 56 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) passam a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art.53.................................................................”(NR)
VI – proteção à integridade física e moral em caso de
intimidação sistemática (Bullying) definidos pela Lei nº
13.185, de 6 de novembro de 2015.
“Art.54.................................................................”(NR)
VI – proteção à integridade física e moral em caso de
intimidação sistemática (Bullying) nos termos definidos
pela Lei nº 13.185, de 6 de novembro de 2015.
“Art.56.................................................................”(NR)
I – maus-tratos físicos e/ou psicológicos envolvendo seus
alunos, especificamente os relacionados à intimidação
sistemática (Bullying) nos termos estabelecidos pela Lei
nº 13.185, de 6 de novembro de 2015.
Art. 11. As despesas decorrentes da execução desta Lei
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
JUSTIFICATIVA
O Bullying apresenta-se como um dos grandes males existentes
nas escolas, seja ela pública ou privada. Uma realidade vivenciada diariamente
pelas famílias, professores e alunos.
Conforme os dados divulgados pelo Programa Internacional de
Avaliação de Estudantes (Pisa) 2015, um em cada dez estudantes brasileiros é
vítima de Bullying. Demonstrando assim, a necessidade de abordar o tema com
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discussões envolvendo não apenas os discentes e docentes, mas toda a sociedade,
inserindo neste contexto principalmente à família, vez que tanto as vítimas, quanto
os agressores podem sofrer consequências psicológicas desta situação de abuso.
A Lei nº 13.185, em vigor desde 2016, classifica 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 Intimidação 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.
Outro aspecto importante a ser destacado é que o Bullying não se
apresenta apenas como forma de violência, apresentando forte influência na
aprendizagem, onde normalmente os agressores são crianças e adolescentes que
apresentam uma maior porcentagem de reprovação e dificuldades no processo de
aprendizado.
A proposta de implementar a Semana Nacional de
Conscientização, prevenção e combate a Intimidação Sistemática (Bullying) nas
escolas de ensino fundamental e médio em toda rede de ensino do país, buscou
como marco o dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência Escolar, instituído
pela Lei nº 13.277, de 07 de abril de 2016.
Como é sabido, a data busca relembrar o terrível massacre
conhecido nacionalmente como “Tragédia de Realengo”, quando doze crianças
foram mortas por um ex-aluno da instituição. É uma triste memória, entretanto deve
ser utilizada como uma forma de refletir sobre o problema crescente da violência nos
estabelecimentos de ensino.
A proposta é para que na Semana Nacional de Conscientização,
Prevenção e Combate a Intimidação Sistemática (Bullying) sejam apresentadas e
organizadas pelas escolas medidas de conscientização, prevenção e combate a
intimidação sistemática por meio de palestras, debates, encontros e atividades
educativas que propiciem uma interação entre pais, familiares, alunos e sociedade
para uma conscientização e orientação de crianças, adolescentes sobre as
consequências do Bullying e a violência nas escolas.
Pretende assim o presente projeto, por meio da divulgação nas
redes de ensino com a participação dos pais, através da Semana Nacional de
Conscientização, Prevenção e Combate a Intimidação Sistemática (Bullying), uma
reflexão mais cuidadosa, com a implementação de práticas pedagógicas que tratem
com prioridade as causas e as formas de combate ao Bullying e a violência nas
escolas.
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Sala das Sessões, em 28 de fevereiro de 2018.
Deputado ANDRÉ FUFUCA
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 13.277, DE 29 DE ABRIL DE 2016
Institui o dia 7 de abril como o Dia Nacional
de Combate ao Bullying e à Violência na
Escola.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º É instituído o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na
Escola, a ser celebrado, anualmente, no dia 7 de abril.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de abril de 2016; 195º da Independência e 128º da República.
DILMA ROUSSEFF
Aloizio Mercadante

LEI Nº 13.185, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2015
Institui o Programa de Combate à Intimidação
Sistemática (Bullying).
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído o Programa de Combate à Intimidação Sistemática
(Bullying) em todo o território nacional.
§ 1º No contexto e para os fins desta Lei, considera-se intimidação sistemática
(bullying) todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo que ocorre sem
motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o
objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de
desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas.
§ 2º O Programa instituído no caput poderá fundamentar as ações do Ministério da
Educação e das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, bem como de outros órgãos,
aos quais a matéria diz respeito.
Art. 2º Caracteriza-se a intimidação sistemática (bullying) quando há violência
física ou psicológica em atos de intimidação, humilhação ou discriminação e, ainda:
I - ataques físicos;
II - insultos pessoais;
III - comentários sistemáticos e apelidos pejorativos;
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IV - ameaças por quaisquer meios;
V - grafites depreciativos;
VI - expressões preconceituosas;
VII - isolamento social consciente e premeditado;
VIII - pilhérias.
Parágrafo único. Há intimidação sistemática na rede mundial de computadores
(cyberbullying), quando se usarem os instrumentos que lhe são próprios para depreciar, incitar
a violência, adulterar fotos e dados pessoais com o intuito de criar meios de constrangimento
psicossocial.
Art. 3º A intimidação sistemática (bullying) pode ser classificada, conforme as
ações praticadas, como:
I - verbal: insultar, xingar e apelidar pejorativamente;
II - moral: difamar, caluniar, disseminar rumores;
III - sexual: assediar, induzir e/ou abusar;
IV - social: ignorar, isolar e excluir;
V - psicológica: perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, manipular,
chantagear e infernizar;
VI - físico: socar, chutar, bater;
VII - material: furtar, roubar, destruir pertences de outrem;
VIII - virtual: depreciar, enviar mensagens intrusivas da intimidade, enviar ou
adulterar fotos e dados pessoais que resultem em sofrimento ou com o intuito de criar meios
de constrangimento psicológico e social.
Art. 4º Constituem objetivos do Programa referido no caput do art. 1º:
I - prevenir e combater a prática da intimidação sistemática (bullying) em toda a
sociedade;
II - capacitar docentes e equipes pedagógicas para a implementação das ações de
discussão, prevenção, orientação e solução do problema;
III - implementar e disseminar campanhas de educação, conscientização e
informação;
IV - instituir práticas de conduta e orientação de pais, familiares e responsáveis
diante da identificação de vítimas e agressores;
V - dar assistência psicológica, social e jurídica às vítimas e aos agressores;
VI - integrar os meios de comunicação de massa com as escolas e a sociedade,
como forma de identificação e conscientização do problema e forma de preveni-lo e combatêlo;
VII - promover a cidadania, a capacidade empática e o respeito a terceiros, nos
marcos de uma cultura de paz e tolerância mútua;
VIII - evitar, tanto quanto possível, a punição dos agressores, privilegiando
mecanismos e instrumentos alternativos que promovam a efetiva responsabilização e a
mudança de comportamento hostil;
IX - promover medidas de conscientização, prevenção e combate a todos os tipos
de violência, com ênfase nas práticas recorrentes de intimidação sistemática (bullying), ou
constrangimento físico e psicológico, cometidas por alunos, professores e outros profissionais
integrantes de escola e de comunidade escolar.
Art. 5º É dever do estabelecimento de ensino, dos clubes e das agremiações
recreativas assegurar medidas de conscientização, prevenção, diagnose e combate à violência
e à intimidação sistemática (bullying).
Art. 6º Serão produzidos e publicados relatórios bimestrais das ocorrências de
intimidação sistemática (bullying) nos Estados e Municípios para planejamento das ações.
Art. 7º Os entes federados poderão firmar convênios e estabelecer parcerias para a
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implementação e a correta execução dos objetivos e diretrizes do Programa instituído por esta
Lei.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias da data de sua
publicação oficial.
Brasília, 6 de novembro de 2015; 194º da Independência e 127º da República.
DILMA ROUSSEFF
Luiz Cláudio Costa
Nilma Lino Gomes

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NACIONAL
.......................................................................................................................................................
Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu
sistema de ensino, terão a incumbência de:
I - elaborar e executar sua proposta pedagógica;
II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros;
III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas;
IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente;
V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento;
VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração
da sociedade com a escola;
VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os
responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução
da proposta pedagógica da escola; (Inciso com redação dada pela Lei nº 12.013, de 6/8/2009)
VIII - notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da
Comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que
apresentem quantidade de faltas acima de cinqüenta por cento do percentual permitido em lei.
(Inciso acrescido pela Lei nº 10.287, de 20/9/2001)
Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de:
I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do
estabelecimento de ensino;
III - zelar pela aprendizagem dos alunos;
IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;
V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento
profissional;
VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a
comunidade.
Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do
ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 9674/2018

9

seguintes princípios:
I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto
pedagógico da escola;
II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou
equivalentes.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
LIVRO I
PARTE GERAL
.......................................................................................................................................................
TÍTULO II
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO IV
DO DIREITO À EDUCAÇÃO, À CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER
Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o
trabalho, assegurando-se-lhes:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - direito de ser respeitado por seus educadores;
III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias
escolares superiores;
IV - direito de organização e participação em entidades estudantis;
V - acesso a escola pública e gratuita próxima de sua residência.
Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo
pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais.
Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não
tiveram acesso na idade própria;
II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino;
IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade;
(Inciso com redação dada pela Lei nº 13.306, de 4/7/2016)
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística,
segundo a capacidade de cada um;
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente
trabalhador;
VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de
material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.
§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.
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§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público ou sua oferta
irregular importa responsabilidade da autoridade competente.
§ 3º Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental,
fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, pela frequência à escola.
Art. 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou
pupilos na rede regular de ensino.
Art. 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao
Conselho Tutelar os casos de:
I - maus-tratos envolvendo seus alunos;
II - reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos
escolares;
III - elevados níveis de repetência.
Art. 57. O Poder Público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas
relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à
inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
FIM DO DOCUMENTO
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