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PROJETO LENÇO E MOVIMENTO 

VIÉS EDUCACIONAL – “Projeto Lei Maria da Penha nas Escolas” 

BASE LEGAL: Art. 8, inciso V da Lei 11.340/06  

O QUE SERÁ FEITO? 

(i) Identificar os Bairros com maior incidência de violência contra a Mulher, segundo 

Cadastro dos Casos de Violência Doméstica, extraído junto ao sistema informatizado da 

Promotoria de Violência Doméstica, onde houver  

(ii) Obter, junto à Secretaria Estadual de Educação, a lista de escolas públicas que integram 

os bairros com maior incidência de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar 

contra a mulher,  

(iii) Articular junto à Direção das referidas escolas, calendário para realização das visitas.  

(iv) Realizar palestras, em Escolas públicas e privadas, oportunidade em que o Coordenador 

do Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher falará aos alunos e educadores 

sobre os seguintes temas: violência de gênero, origem e importância da Lei Maria da Penha, 

as formas de violência abrangidas pela lei (física, psicológica, moral, sexual, patrimonial), 

medidas protetivas e direitos da mulher. 

QUAL O OBJETIVO? 

Despertar o interesse do jovem acerca da matéria, no sentido de coibir o surgimento de 

possíveis agressores, bem como, incutir na jovem mulher a necessidade de se empoderar, 

afastando todo e qualquer tipo de submissão.  

Despertar no educador o interesse pelo tema, fornecendo subsídios para que o mesmo 

desenvolva atividades em sala, voltadas à conscientização e à prevenção da violência contra 

a mulher.   

VIÉS DE CONSCIENTIZAÇÃO DO HOMEM AGRESSOR – “Projeto Homens contra a Violência” 

BASE LEGAL: Art. 8, inciso VII c/c art. 22 da Lei 11.340/06 

O QUE SERÁ FEITO?  

i) O Núcleo da Mulher irá promover grupos de reflexão, voltados aos agressores 

domésticos. Assim, caberá ao Juízo estabelecer Medida Protetiva de Reeducação do 

agressor, conforme Enunciado nº 20 (002/2015) da COPEVID1:  

                                                 
1
 Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (COPEVID): Foi 

criada pelo Grupo Nacional de Direitos Humanos (GNDH), do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais 
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“Dentre outras medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor previstas no 

artigo 22 da Lei Maria da Penha, é possível a determinação de comparecimento 

obrigatório a programas de reeducação ou grupos reflexivos. (Aprovado na Plenária 

da I Reunião Ordinária do GNDH e pelo CNPG em 23/03/2015).” 

 ii) Ao receber os autos de Medidas Protetivas, caberá ao presentante do Parquet avaliar, 

caso a caso, a conveniência e a necessidade de encaminhar o REQUERIDO à Programa de 

Reeducação. Entendendo pela necessidade do encaminhamento, deverá o Promotor de 

Justiça requere-lo ao Juízo, justificando a necessidade da medida.  

(iv) No âmbito do NEVM serão realizadas atividades educativas e pedagógicas em grupo, 

que favoreçam a conscientização por parte dos agressores quanto à violência cometida. Os 

encontros serão feitos no Auditório do Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a 

Mulher, através de convidados com conhecimento e atuação prática na matéria. 

(v) Os agressores poderão ser encaminhados à programas de recuperação e serviços de 

saúde mental, quando necessário.  

(vi) Ao final, serão elaborados relatórios mensais sobre os resultados obtidos com o 

Projeto, que serão disponibilizados no subsite do NEVM, para consulta da rede de proteção 

e sociedade civil. 

QUAL O OBJETIVO? 

Possibilitar condições para que os agressores repensem seus papéis nas relações familiares 

e de afeto, nos termos da Lei Maria da Penha, tudo com vistas à redução dos casos de 

reincidência no âmbito da Violência Doméstica. 

Viés de reconhecimento da dignidade feminina – “Projeto Mulheres Empoderadas” 

BASE LEGAL: Art. 2º da Lei 11.340 

O QUE SERÁ FEITO? 

(i) Selecionar o nome de 10 mulheres, que serão homenageadas por seu destaque 

profissional, dentre todos os ramos de atuação. 

(ii) O referido evento é denominado “Mulheres e Empoderadas” e ocorre no primeiro dia 

útil do mês de março.  

 

                                                                                                                                                      
(CNPG). É formada por Promotores de todos os Estados da Federação com atuação na Lei Maria da Penha e 

visa contribuir para a análise, discussão e padronização dos entendimentos sobre a violência doméstica contra 

as mulheres, com o objetivo de subsidiar o trabalho dos operadores do Direito que atuam na proteção das 

vítimas e punição dos agressores. 



 

ESTADO DO PARÁ 
MINISTÉRIO PÚBLICO 

NÚCLEO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

 3 

QUAL O OBJETIVO? 

Gerar impacto na sociedade local, no sentido de fomentar o interesse das mulheres em 

serem reconhecidas pelo seu destaque profissional. Em especial pelo entendimento de que 

a independência econômica representa fator essencial de empoderamento e afastamento 

da cultura de submissão.  

Oitiva da sociedade e Rede de Proteção – “Escutas Sociais” 

O QUE SERÁ FEITO? 

(I) Realização de 15 Escutas Sociais nos municípios sede dos Polos Administrativos do 

MP/PA.  

(II) Ao final, elaboração de Relatórios sobre as demandas e considerações colhidas por 

ocasião das audiências;  

QUAL O OBJETIVO? 

Identificar as demandas sociais mais latentes, com vistas ao melhoramento da Rede de 

Proteção e, por via de consequência, o aprimoramento do enfrentamento à violência 

contra a mulher.  

Para ter acesso à íntegra Projeto completo, favor acessar o Banco de Projetos do CNMP, no link: 

http://bancodeprojetos.cnmp.mp.br/ 
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