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PROJETO DE LEI Nº      /2017 

 

Dispõe sobre a inserção, como tema 

transversal, a Lei Maria da Penha e 

mecanismos para coibir e prevenir a 

violência doméstica e familiar, no 

currículo do ensino fundamental e 

médio nas escolas da rede pública do 

Estado do Espírito Santo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETA: 

 

Art. 1° Fica incluída a Lei Maria da Penha e mecanismos para coibir e prevenir a violência 

doméstica e familiar, como tema transversal, no currículo do ensino fundamental e médio 

nas escolas da rede pública do Estado do Espírito Santo. 

§ 1° A permissão de inserção de que trata o caput deste artigo é facultada às escolas da 

rede de ensino privado. 

§ 2° O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da 

disciplina que busque o desenvolvimento de atividades para conscientização e prevenção 

contra a violência no âmbito das relações familiares. 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 19 de outubro de 2017. 
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JUSTIFICATIVA 

A Lei de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (Lei 11.340/2006), também conhecida como 

Lei Maria da Penha, trata-se de uma resposta às incansáveis lutas dos movimentos em defesa das 

mulheres. O referido diploma legal criou mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher, nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição da República de 

1988, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da 

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros 

tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil. 

Em setembro de 2006 a Lei 11.340/06 finalmente passou a vigorar, fazendo com que a violência 

contra a mulher deixasse de ser tratada como um crime de menor potencial ofensivo. A lei também 

acabou com as penas pagas em cestas básicas ou multas, além de englobar, a violência física e 

sexual, também inseriu a violência psicológica, patrimonial e o assédio moral. 

 

A violência contra a mulher é um problema social e de saúde pública que atinge todas as etnias, 

religiões, escolaridade e classes sociais. É uma violação de direitos humanos e liberdades 

fundamentais. Por isso este tipo de violência não pode ser ignorado ou disfarçado.  

Para reduzir os índices de violência contra mulher é primordial a participação dos demais Poderes, 

instituições de ensino, setor público, sociedade e igrejas. É necessário que este tema entre nos espaços 

de vida das famílias. Uma criança que assiste ao pai agredindo a mãe ao longo da vida acaba 

aprendendo a cultura da violência. Precisamos fortalecer a cultura de paz. 

A cada 30 minutos, um processo de violência doméstica contra mulher é aberto no Estado. Os dados 

são do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Somente nos sete primeiros meses de 2017, foram 14.115 

novos procedimentos instaurados. São cerca de 52 casos por dia. 

 

Atualmente, 54.127 processos de violência doméstica transitam no Estado. São números que assustam 

a sociedade. 

 

À  vista  das razões expostas, evidenciam-se a relevância  da matéria e o interesse público de que se 

reveste, o que nos permite pedir  aos nobres pares que concorram com seu indispensável  apoio para 

aprovação desta propositura. 


