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PROJETO DE LEI 

Dispõe sobre a liberdade de expressão no ambiente 
escolar e a proteção do professor frente a casos de 
violência contra o mesmo, no exercfcio da sua 
atividade profissional. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de 
suas atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° Esta lei consagra o princípio da liberdade de expressão, que se traduz 
na liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 
conhecimento em todas as modalidades e no pluralismo de ideias e 
concepções pedagógicas no ambiente escolar da Rede Municipal de 
Ensino. 

Parágrafo único. O princípio da liberdade de expressão, evidenciado no caput deste 
artigo, tem como pressuposto o respeito à diversidade de opiniões. 

Art. 2° Ficam estabelecidas atitudes e procedimentos para assegurar a 
liberdade de cátedra e a proteção do professor, no exercício da 
docência. 

Parágrafo único. A liberdade e a proteção referida no caput deste artigo serão 
alcançadas por meio de ações de prevenção contra a violência 
iminente e de providências a serem adotadas, em caso de violência 
consumada. 

Art. 3° 

Art. 4° 

Para efeitos desta lei, deve-se considerar como violência contra o 
professor qualquer ação ou omissão decorrente, direta ou 
indiretamente, do exerc!cio profissional, que lhe cause: 

1 - dano moral; 
li - dano patrimonial; 
Ili - lesão corporal; 
IV - doenças psicológicas; 

Para fins de prevenção contra a violência dirigida à pessoa do 
professor, no ambiente escolar, ficam expressamente vedadas: 

1 - todas as formas de cerceamento de opiniões e manifestações, 
por meio de agressões físicas ou verbais; 

li - todas as atitudes, individuais ou coletivas, que possam 
configurar a prática de intolerância; 

Ili - todas as ações ou as manifestações passíveis de serem 
tipificadas como crimes de calúnia, injúria ou difamação. 
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Parágrafo único. É proibido o uso de equipamentos eletrônicos para fotografar, 
filmar ou gravar em áudio a atuação do professor em sala de 
aula, para fins de constrangimento ou violação de direitos, 
salvo em caso de boa-fé induvidosa e com a anuência do 
professor. 

Art. 5° - Em caso de agressão física ou verbal contra professor, serão 
adotadas, pela direção da escola, as seguintes providências: 

1 - encaminhamento do professor, vítima da agressão, para 
atendimento médico, caso se faça necessário, e, ato contínuo, 
se procederá ao registro da agressão por meio do boletim de 
ocorrência, na repartição policial competente, para que seja 
instaurado o inquérito policial; 

li - afastamento do professor, vítima de agressão, do convívio com o 
seu agressor no ambiente escolar, assegurando ao agredido o 
direito de mudar de turno ou de local de trabalho ou, em caso 
extremo, afastar-se de suas funções, com a garantia de 
remuneração integral, observada a legislação pertinente; 

Ili - na hipótese da violência contra o professor ter sido praticada por 
um estudante menor de dezoito anos, a direção da escola 
deverá comunicar o fato ocorrido aos pais ou ao responsável 
legal pelo menor agressor, sem esquecer de acionar o Conselho 
Tutelar e o Ministério Público. 

Parágrafo único. Apurado o fato em até 10 (dez) dias úteis, a contar da sua 
ocorrência, a escola encaminhará um relatório informando a 
autoria e a narrativa dos fatos à Secretaria Municipal de 
Educação, que adotará as providências no âmbito da sua 
competência . 

Art. 6° 

Art. 7° 

A Secretaria Municipal de Educação deverá estabelecer, em 
seus regulamentos, as sanções contra o agressor do professor e 
contra a escola que descumprir os preceitos definidos nesta lei. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 03 de junho de 2019. 

ALEXSSAN 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Este Projeto de Lei estabelece como norma a liberdade de expressão 

no ambiente escolar, a prevenção contra violência dirigida ao professor e as 

providências a serem adotadas na hipótese de violência consumada contra o 

professor, no exercfcio da sua atividade profissional. 

Trata-se de uma proposta legislativa que tem a sua gênese no 

princípio fundamental de que todo professor é livre para expressar o seu 

• pensamento e emitir opiniões, positivado no artigo 206 da Constituição Federal de 

1988. 

• 

Fica claro, portanto, que os atores do processo educacional devem 

dispor, respeitados os limites constitucionais, de um ambiente escolar que lhes 

permita a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, e divulgar o pensamento, a 

cultura, a arte e o saber. 

Assim sendo, pedimos aos Nobres Pares a aprovação da presente 

proposta legislativa. 

Bauru, 03 de junho de 2019 . 

ALEXSSANDR USSOLA 

SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS tEG!SLt:;:vos 
Encam"nhar Comissões de: -----

Em, 0 ,3 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

J'k~ 1~~ ~~~ 
Em de ________ de2019. 

ALEXSSAND Q..BUSSOLA 
Presi nte 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando sua 

normal tramitação por esta Casa de Leis . 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao 

Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

04 de junho de 2019 . 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, acata o 

parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a legalidade e 

.• constitucionalidade da proposta apresentada. 

• 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

04 de junho de 2019. 

ALEXSSAND BUSSOLA 

Presi nte 

p ~ h .A./V'-'ct<:lA-""--..c.\A.-</\.--<.__ 

~ ~.l&. :1 :2 
BENEDITO ROBERTO MEIRA 
Membro 

( 
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Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação: 

Solicitamos o encaminhamento do processo à Consultoria 
Jurídica para análise e parecer. 
Bauru, 04 d j n o de 2019 . 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bauru: 

Tendo em vista a manifestação do Senhor Vereador, 
solicitamos o encaminhamento do processo à Consultoria 
Jurídica. 
Bauru, 04 de junho de 2019. 

ALEXSSAND BUSSOLA 
Presidente da missão de Justiça, Legislação e Redação 

À 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se o processo à Consultoria Jurídica, conforme 
solicitação. 
Ba ir.w--mr7!a--1...i.n 

os 
esidente 

Atendido o despacho sup~ . Segue o Processo à Consultoria 
Jurídica. ' 
Bauru, 04 de junho de 2019. 

~~~~ 
RONALDO Jbsé SCHJAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Processo nº 120/19, de 03/06/2019. 
Autor: Vereador Alexssandro Bussola 

Senhor Presidente . 

Trata-se de Projeto de Lei de autoria do nobre Vereador Alexssandro Bussola, que 
"dispõe sobre a liberdade de expressão no ambiente escolar e a proteção do 
professor frente a casos de violência contra o mesmo, no exercício da sua atividade 
profissional." Em apertada síntese este é o conteúdo do projeto a ser analisado por 
esta Consultoria Jurídica. 

- Do Parecer de Legalidade pela Comissão de Justiça: 

O presente projeto em tramitação pela Douta Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação, recebeu pela maioria dos membros, parecer de "legalidade e normal 
tramitação", conforme se observa às fls. 07. 

Destarte, com toda vênia que faz jus a Douta Comissão de Fiscalização e Controle, 
esta Consultoria Jurídica em atendimento das fls. 08, manifestará conforme 
entendimento pacificado sobre a questão. Destacando, que não possui 
regimentalmente o condão de alterar o quando deliberado (legalidade), nos termos 
do precedente PL nº 075/2011. 

- Do Entendimento Pacificado pela Consultoria Jurídica: 

Em que pese à matéria constante nesta propositura ser de iniciativa parlamentar, em 
tese vir ao encontro de interesse profissional dos servidores envoltos na citada 
atividade, com a devida vênia, o Projeto é inconstitucional por versar sobre matéria 
exclusiva do Chefe do Executivo Municipal, afastando desta feita qualquer iniciativa 
desta Casa de Leis. 

De plano, aponta-se a ruptura do princípio constitucional da harmonia e 
independência que deve existir entre os Poderes da República.1 Pois, com a 
aprovação da propositura estar-se-á interferindo em assuntos inerentes as 
Secretaria Municipal de Educação. 

1 Art. 2º da Constituição Federal de 1988; Art. 5º da Constituição do Estado de São Paulo de 1989. 
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Desta feita, o presente Projeto de Lei é evento derivado e tipicamente administrativo, 
portanto, de competência originária e exclusiva do Alcaide Municipal, impedindo a 
sua ocorrência pelos ínclitos Edis desta Casa de Leis. 

Demonstrando o quanto pontificado, é de relevo colacionar parte do quanto decidido 
pelo Egrégio Tribunal de Justiça Paulista, que em reiteradas ações direita de 
inconstitucionalidade, por atos deste Legislativo tem se manifestado: 

( ... ] descabe ao legislador municipal estabelecer qualquer regra 
relativa ao desempenho e atribuições de órgão da administração, 
ferindo-lhe a faculdade de se autodeterminar ou a sua autonomia, 
porque isso representa usurpação da competência normativa. 
(ADI nº 102.572.0/3 - Bauru) 

Percebe-se que é inaceitável segundo entendimento da Corte de Justiça Paulista, 
romper com o princípio da competência exclusiva em legislar sobre questões de 
ordem puramente administrativa, tal se encontra nesta propositura. 

Em casos análogos, o Plenário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem 
reiteradamente pontuado nas ADI que lhe são submetidas da seguinte forma: 

Destarte, não pode o Poder Legislativo, ( ... ) vincular órgão ou 
entidades da administração pública, criando-lhes atribuições, 
funções e encargos, o que implica em intervir nas atividades e 
providências da Chefia do Poder Executivo, a quem cabe gerir as 
atividades municipais que, mediante o seu poder discricionário, 
poderá avaliar a conveniência e oportunidade administrativa para 
dar início ao processo legislativo. 
(ADI nº154.413-0/4 - Bauru) 

Em igual entendimento tem-se a lição do sempre lembrado Hely Lopes Meirelles2 , 

na qual assevera: 

[ ... ] a Câmara edita normas gerais, o prefeito as aplica aos casos 
particulares ocorrentes. Daí não se permite à Câmara intervir 
diretamente e concretamente nas atividades reservadas ao 
Executivo, e tais são todas as que pedem provisões administrativas 
especiais, manifestadas em ordem, proibições, concessões, 
permissões, nomeações, pagamentos, recebimentos, 
entendimentos verbais ou escritos com interessados, contratos, 
realizações materiais da administração, e tudo o mais que se 
traduzir em atos ou medidas de execução governamental. Atuando 
através das leis que elaborar e atos legislativos que ditar, a Câmara 
ditarà as normas gerais da administração, sem chegar à pratica 
administrativa. 

2 in, Direito Municipal Brasileiro, 5 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1888, p. 445 
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Soterrando por vez o vício de iniciativa, que conduz a inconstitucionalidade formal, 
oportuna é a lição de festejado constitucionalista lusitano José Joaquim Gomes 
Canotilho3 , a saber: 

A desconformidade dos atos normativos com o parâmetro 
constitucional dá origem ao vício de inconstitucionalidade. 
Esse vício será formal quando incidir sobre o ato normativo 
enquanto tal, independentemente do seu conteúdo e tendo 
em conta apenas a forma de sua exteriorização. Na hipótese 
de inconstitucionalidade formal, viciado é o ato, nos seus 
pressupostos, no seu procedimento de formação, na sua 
forma final. Os vícios formais são, conseqüentemente, vícios 
do ato, enquanto os vícios materiais são vícios das 
disposições, constantes do ato. Daqui se conclui que, 
havendo um vício formal, em regra fica afetado o texto em sua 
integralidade, pois o ato é considerado formalmente como 
uma unidade. 

Na espécie, tem-se presente a inconstitucionalidade formal, por conter vício de 
iniciativa, por afrontar diretamente a competência exclusiva que detém o Poder 
Executivo e por romper com o princípio da harmonia dos Poderes estampado nos 
Textos Constitucional Federal e Paulista. 

Pelo exposto em atendimento a determinação desta Presidência (fl. 08) são as 
considerações desta Consultoria Jurídica ao presente Projeto de Lei, repisando, que 
a mesma não possui, por impedimento regimental, prerrogativa em alterar a 
deliberação dessa Douta Comissão pela normal tramitação (fl. 07). 

É o parecer, sub censura . 

Gobbi 
Consultor Jurídico 

3 ln, Direito Constitucional, 5 ed., Coimbra: Almedina, 1992, p.1024 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

VOTO (PARECER), EM SEPARADO 

Considerando Parecer da Consultoria Jurídica desta Casa de Leis 

(folhas 09 e 1 O), o presente "Projeto é inconstitucional por versar sobre matéria 

exclusiva do Chefe do Executivo Municipal". "Tem-se presente a 

inconstitucionalidade formal, por conter vício de iniciativa, por afrontar diretamente a 

competência exclusiva que detém o Poder Executivo e por romper com o princípio 

da harmonia dos Poderes estampado nos Textos Constitucional Federal e Paulista". 

Desta forma, somos contrários ao voto apresentado pelo Senhor 

Relator da Comissão de Justiça, Legislação e Redação à presente matéria, tendo 

em vista entendermos que a mesma é inconstitucional. 

Deixamos, porém, ao Plenário, que é soberano, a decisão final. 

Sala das Reuniões, em 
18 de junho de 2019. 

ERTOMEIRA 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

Vvl! l~ lÀQ/\~ 
Em l1_ de ~Je" de 2019. 

ENTO 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver 

nenhuma restrição a ser feita quanto ao seu aspecto econômico, nada impedindo, 

portanto, sua normal tramitação. 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade . 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência 

de qualquer restrição quanto à sua normal tramitação por esta Casa. 

Assim, caberã ao Plenàrio da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

MILTON CÉSA 
Relator 

LUIZ CARLOS BASTAZINI 
Membro 

Sala de Reuniões, em 
19 de junho de 2019. 

YASMIM NASCIMENTO 

Presidente 

CHIARA RANIERI BASSETTO 
Membro 

RICARDO PELISSARO LOQUETE 
Membro 
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Senhor Presidente: 

Solicito a retirada do presente processo, de 
minha autoria, em conformidade com o que 
preceitua o Artigo 156 da Resolução nº 
263/90 (Regimento Interno). 

Bauru, 24 e junho de 2019 . 

ALEXSSA ORO BUSSOLA 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Arquive-se o presente processo, conforme 
acima solicitado. 

Bauru, 24 de junho de 2019 . 

Atendido o despacho su ra. 
autos para o arquivo. 

Bauru, 24 de junho de 2019. 

·~~~ 
RONALDO J6SÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 

Seguem os 

Cumpridas as exigências logals 
encaminha-se o presente processo 
ao Serviço de Microfilmagem e 
Arquivo. g 
Bau•u .,;J..""••J ... 9..~.J .. J.;2" 

01,.itoria do A~lottvo 


