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PLANO DE TRABALHO 

DISCIPLINA  CRIMES DE GÊNERO 

DOCENTE JULIANA DANTAS MACHADO 

CÓDIGO GRDDIRATCE6217 SEMESTRE 2022.1 PERÍODO - NATUREZA ATCE CARGA HORÁRIA 30h 

EMENTA 

Crimes de gênero. Violência contra a mulher. Panorama da violência contra a mulher no Brasil. Principais marcos 
normativos do combate à violência contra a mulher no Brasil e no mundo. Convenção de Belém do Pará. Lei Maria da 
Penha. Tipos de violência contra a mulher e principais tipos penais. Violência física. Lesão Corporal. Feminicídio e a Lei 
nº 13.104 de 2015. Legítima Defesa da Honra e a ADPF nº 779 do STF. Violência Psicológica. Ameaça. Perseguição e a 
Lei nº 14.132 de 2021. Violência Psicológica e a Lei nº 14.188 de 2021. Violência Sexual. Estupro. Estupro de vulnerável. 
Importunação Sexual e a Lei nº 13.718 de 2018. Assédio Sexual. Registro não autorizado da intimidade sexual e a Lei 
nº 13.772 de 2018. Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou 
pornografia e a Lei nº 13.718 de 2018. Violência Patrimonial. Dano. Violação de domicílio. Supressão de documento. 
Violência Moral. Calúnia. Difamação. Injúria. Mecanismos de combate à violência contra a mulher. Entraves 
vivenciados pelas mulheres na busca por justiça. Revitimização e a Lei nº 14.245 de 2021 (Lei Mariana Ferrer). Rede 
de atendimento e amparo à mulher em situação de violência. Entraves probatórias e o especial valor atribuído pela 
jurisprudência nacional à palavra da vítima. Entraves culturais e o protocolo para julgamento com perspectiva de 
gênero de 2021 do CNJ. 

OBJETIVOS 

Compreender o panorama da violência contra a mulher no Brasil. Conhecer os principais marcos normativos do 
combate à violência contra a mulher no Brasil e no mundo. Identificar os tipos de violência contra a mulher e os 
principais tipos penais existentes no Brasil. Conhecer e dominar os mecanismos brasileiros de combate à violência 
contra a mulher. Identificar, problematizar e pensar em soluções para os principais entraves encontrados pelas 
mulheres na busca por justiça. Conhecer a rede de atendimento e amparo à mulher em situação de violência.  

METODOLOGIA 

Os objetivos serão alcançados por meio da leitura, análise, exposição e discussão em aula de (i) dados estatísticos 
acerca da violência contra a mulher no Brasil; (ii) marcos normativos nacionais e internacionais acerca da violência 
contra a mulher; (iii) bibliografia, jurisprudência e casos concretos selecionados sobre o tema; e (v) eventuais produtos 
audiovisuais sobre o tema. 

HABILIDADES 
 

Exigência 
MEC 

 
CNE/CES nº 

5, 18 de 
dezembro de 

2018 

X 
Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência 
estrangeira comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas. 

X 
Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter 
negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas. 

X Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão. 

X 
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e 
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito. 

X 
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor 
soluções e decidir questões no âmbito do Direito. 

X Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos. 

X 
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de 
utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito. 

X 
Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida 
utilização de processos, atos e procedimentos. 

X Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

X Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

X Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.  

X Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

X 
Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter 
interdisciplinar.  

X Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos. 

 Outras: 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

AULA TEMA 

1 Apresentação. 

2 Panorama da violência contra a mulher no Brasil. 

3 Principais marcos normativos do combate à violência contra a mulher no Brasil e no mundo. 

4 Violência Física. Principais tipos penais. 

5 Violência Psicológica. Principais tipos penais. 
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6 Violência Sexual. Principais tipos penais. 

7 Violência Patrimonial. Principais tipos penais. 

8 Violência Moral. Principais tipos penais. 

9 Mecanismos de combate à violência contra a mulher.  

10 Entraves vivenciados pelas mulheres vítimas. Revitimização 

11 Rede de atendimento e amparo à mulher em situação de violência. 

12 Entraves probatórios. 

13 Entraves culturais. 

14 Apresentação dos trabalhos. 

15 Encerramento. 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Participação em aula (2 pontos) e trabalho final no qual deverão ser aplicados os conceitos abordados no decorrer do 
período (8 pontos).  

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA - FBSP. Anuário Brasileiro de Segurança Pública. 14ª edição. São Paulo: 
FBSP, 2021.  
INSTITUTO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO RJ. Dossiê Mulher 2021. 16ª edição. Rio de Janeiro: ISPRJ, 2021. 
MELLO, Adriana Ramos de e PAIVA, Lívia de Meira Lima. Lei Maria da Penha na Prática. 2ª edição ver., atual. e ampl. 
Rio de Janeiro: Revista dos Tribunais, 2021. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral e parte especial. 15ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 
2019.  
PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro: parte geral e parte especial. 17ª edição revista, atualizada e 
ampliada. Rio de Janeiro: Forense, 2019. 
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte especial. Vol. 4. 13ª edição revista, ampliada e atualizada. 
São Paulo: Saraiva 2019.  
GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial. Vol. 4. 16ª edição revista, ampliada e atualizada. Rio de 
Janeiro: Impetus, 2019.  
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. Protocolo para julgamento com perspectiva de gênero 2021. 1ª edição. 
Brasília: Conselho Nacional de Justiça e Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, 2021. 
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