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Introdução: O Instituto Metodista Izabela Hendrix, através dos alunos do Curso de Direito 

sobre a orientação da Professora Luciana Calado Pena, desenvolveram o Projeto de Extensão 

Justiça pela Paz em Casa - Enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, 

em parceria com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Objetivo: Ampliar conhecimentos a 

respeito das Políticas Públicas aplicadas em Minas Gerais, voltadas à eliminação da violência 

contra a Mulher, efetivada na real aplicação da Lei nº 11.340/2006 - Lei Maria da Penha, nas 

Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Metodologia: 

Identificar incidências constantes de situação de violência em razão do gênero. Pontuar as 

ações constantes na sociedade que permanecem em função de estigmas formados pelo 

machismo, uma ética moral masculina, que produz realidade perversa contra o gênero 

feminino.  Problematização: Apesar dos avanços em termos de legislação, as estatísticas de 

combate e conscientização desta violência para se transformarem em números ainda mais 

satisfatórios, é necessário que todos sejam intolerantes com a força física ou o machismo que 

dilacera a dignidade da mulher. É uma questão problemática cultural e histórica em uma 

sociedade patriarcal. Considerações Finais: As ações são lentas contra a Violência 

Doméstica, mas a conscientização e a atuação do Estado nestas políticas públicas devem ser 

inseridas na sociedade através de campanhas educativas em todos os níveis sociais. Violência 

não escolhe cor, raça ou classe social, assim a caminhada contra a violência Doméstica deve 

ser uma constante em prol do universo feminino. É intolerável segregações, discriminações e 

submissões, e contra mulher sempre deve prevalecer respeito por parte de todos. 
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