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PARECER Nº 1552/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0137/19. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Masataka Ota, que cria o 
Programa Municipal de Fomento e Difusão da Cultura da Paz, com finalidade de coordenar e 
desenvolver atividades que promovam e valorizem a cultura da paz nas escolas do Município 
de São Paulo. 

O projeto prevê programa que promova medidas de conscientização, prevenção e 
combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática (bullying) no 
âmbito das escolas. 

Sob o aspecto jurídico, o projeto não pode prosperar, como veremos a seguir. 

Como é cediço, o Município tem competência para legislar concorrentemente sobre 
educação, nos termos do artigo 24, inciso IX, combinado com o artigo 30, inciso I e II, da 
Constituição Federal, sendo dever do Estado garantir a vida, a saúde e a educação de crianças 
e adolescentes (art. 227). O art. 229-A da Lei Orgânica Municipal também prevê o dever do 
Poder Público colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão. Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
admite a instituição de programas e o estabelecimento de normas programáticas voltadas à 
execução de políticas públicas por meio de lei de iniciativa do Poder Legislativo, desde que não 
interfiram na organização administrativa. 

Contudo, o projeto se mostra despiciendo, em virtude de não inovar na ordem jurídica, 
pois somente reproduz uma norma já inscrita no art. 12 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996  Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: 

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu 
sistema de ensino, terão a incumbência de: 

(...) 

VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da 
sociedade com a escola; 

(...) 

IX - promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os 
tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática (bullying), no âmbito das escolas; 
(Incluído pela Lei nº 13.663, de 2018) 

X - estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. - grifamos 

Sendo assim, o projeto não traz nenhuma inovação à ordem jurídica, tendo em vista 
que os estabelecimentos de ensino já possuem a incumbência de desenvolver atividades (ou 
estabelecer ações) que promovam e valorizem a cultura da paz (art. 1º do projeto) e de 
promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de 
violência, especialmente a intimidação sistemática (bullying), no âmbito das escolas (art. 2º do 
projeto), conforme assegura a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Pelo exposto, somos PELA ILEGALIDADE, sem prejuízo do prosseguimento deste 
projeto na hipótese de recurso provido pelo Plenário desta Casa, nos termos do art. 79 do 
Regimento Interno. 



Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 11/09/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 12/09/2019, p. 92 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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