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PROJET0 DELEINa
(Do Sr. Deputado FÁBlo FELIX)
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Estabelecediretrizes em relação ao
Ensinode NoçõesBásicassobrea Lei
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Mana daederala nas escolas públicas do
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A Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta:
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Art. 3o Esta lei tem por objetivos:
1 - Contribuir para o conhecimento, no âmbito das comunidades
res, da Lei Federal 11.340/2006 (Lei Mana da Penha);
11 - Fomentar a reflexão crítica entre estudantes, professores e
comunidade escolar sobre a violência contra a mulher:
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de violência contra armuilguadade de gênero, previnindo e evitando as práticas
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abordado por esta lei.
Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, sendo
revogadas as disposições em contrário.

JUSTifiCAçÃO
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A Lei Mana da Penha (Lei Federal 11.340/2006) resultou da condenação do

Brasil, pela ComissãoInteramericana de Direitos Humanos, por omissão e
negligência em relação à prevenção e ao enfrentamento à violência doméstica e
familiar. Trata-se de legislação que reconhece as violências de gênero a que
mulheres são submetidas e consolida uma Rede de Enfrentamento à Violência contra
as Mulheres, aliando ações e serviços jurídicos e psicossociais.
O presente projeto de lei parte da crença de que a educação é fundamental
para a promoção de uma cultura preventiva, de tal sorte que a reflexão crítica sobre
as desigualdades entre homens e mulheres na nossa sociedade contribui
substancialmentepara a erradicação da violência doméstica e familiar. Nesse
sentido, propõe o fortalecimento

e a institucionalização

da exitosa experiência

do "Mana da Penha vai à Escola: educar para prevenir e coibir a violência
contra a mulher"

Iniciado em 2014, por iniciativa do Núcleo Judiciário da Mulher do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal (T]DFT) em parceria com a Secretaria de Educação do
Distrito Federal, o projeto teve experiência piloto em Ceilândia, Candangolândia,
Núcleo Bandeirante, Park Way e Riacho Fundo. A parceria foi ampliada e conta hoje
com o T]DFT, MPDFT, Secretaria de Educação, Secretaria de Segurança Pública.

Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e
Direitos Humanos, Secretaria de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude.
Polícia Civil do Distrito Federal, Polícia Militar do Distrito Federal, Defensoria Pública
do Distrito Federal, OAB/DF, UnB, UniCeubl
Desde então, é realizada formação continuada, por meio do Centro de
Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação (EAPE), com professores, gestores,
orientadores e psicólogos atuantes em todos os níveis educacionais, para oportunizar
o esclarecimento da comunidade escolar sobre os direitos das mulheres em situação

de violência domésticae familiar, sobretudo os que são dispostosna Lei Mana da
Penha, e, ainda, para o encaminhamento à rede de serviços disponível2
No que tange, por fim, à iniciativa legislativa, proposições estaduais e
municipais similares consolidaram-se como legislação, a exemplo da Lei 18.447/2015

do Paraná,da Lei 532/2017 do municípiode Queimadas(Paraíba)e da Lei Ordinária
13.566/2018, do município de Jogo Pessoa (Paraíba), evidenciando a admissibilidade
do projeto em apreço.
l Mana da Penha vai à Escola. Disponível em: <<
ponha-vai-a-escola>>

tonal/2a-vice

2 E-book Mana da Penha vai à Escola. em: <<hEps;.ÍZwww:!idÊ.iy$br/institucional/2a-vice
a escola>>
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Restada comprovada a relevância social da matéria e a sua admissibilidade,
pugno pela colaboração dos nobres pares para a aprovação deste Projeto de Lei.

Sala das Sessões, em

FELIX

Deputado

$etor

Protocolo Legislativo
.N'..133
%olhaN'.0;à..,-#Bf

Praça Municipal - Quadra 2 - Lote 5 - CEP 70094-902

www.cl.df.gov.br

€b

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

r

Unidade responsável: Secretaria Legislativa

CÂMARA
LEGISLATIVA

Assunto: Distribuição do Projeto de Lei nQ 233/19 que "Estabelece

diretrizesem relaçãoao Ensinode NoçõesBásicassobre a Lei Mana da
Penha nas escolas públicas do Distrito Federal"
Autoria: Deputado (a) Fábio Felix (POOL)

Ao SPLpara índexações,em seguidaao SACP,para conhecimento e
providências protocolares, informando que a matéria tramitará, em análise
de mérito, na CESC(RICA art. 69, 1, "c") e CDDHCEDP (RICA art. 67, V, "c")

e, em análise de admissibilídade na CCJ(RICAart. 63, 1).

Em 14/03/19

MÁRCELOFREDERICO
M. BASTOS
Matrícula 13.821
Assessor Especial
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