MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - MPMA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ESMP-MA
CURSO: Direito e Gênero no Contexto de Atuação em Júris de Feminicídio.
1. DATA: 31/05/2021
2. HORÁRIO: às 14:00 horas
ÓRGÃO SOLICITANTE: GABPGJ/CAOP JÚRI / CAOP MULHER /ESMP
PÚBLICO ALVO: Membros, servidores e estagiários do MPMA, e público externo, mediante
inscrição na plataforma eventos.mpma.mp.br
MODALIDADE: EAD
JUSTIFICATIVA
Em conformidade com a Lei 14.022/2020 que dispõe sobre medidas de enfrentamento à violência
doméstica, contra crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência durante a pandemia da
Covid-19 e com a Lei 13.984/2020 que estabelece como medidas protetivas de urgência a frequência
do agressor ao centro de educação e de reabilitação e acompanhamento psicossocial, o presente curso
é orientado e ministrado por uma das autoras da obra “Crimes Contra Mulheres: Lei Maria Da Penha,
Crimes Sexuais e Feminicídio”, a Promotora de Justiça e Mestra em estudos sobre mulheres, Mariana
Seifert Bazzo.
A obra em destaque tem como objetivo o estudo da violência de gênero contra a mulher sobre a égide
do direito, da criminologia, história, filosofia, psicologia e sociologia, e a partir disso propõe a análise
detalhada dos prevalecentes tipos penais existentes na legislação brasileira, a exemplo dos crimes
sexuais, a violência de gênero, violência doméstica e familiar e o feminicídio, à luz dos Estudos de
Gênero e da Teoria Feminista do Direito, com o escopo de buscar a compreensão acerca do fenômeno
da violência cometida contra as mulheres.
METODOLOGIA
O evento será realizado na modalidade de educação a distância, e poderá ser acessado via dispositivos
móveis ou computador, através da Plataforma Google Meet com transmissão simultânea no canal do
YouTube da ESMP. A carga horária total do evento será de 02 (duas) horas. Este formato de
transmissão permite a interação dos participantes, recriando as condições de um encontro presencial,
ao dinamizar a troca de conhecimentos e favorecer o debate ao final das exposições temáticas, serão
realizadas explanações teóricas sobre o tema, com recursos que possibilitem a construção das melhores
práticas referentes a temática, com base na troca de experiência entre os participantes. O link para
acesso à sala virtual será encaminhado para os inscritos no dia do evento.
OBJETIVOS
 Realizar um estudo acerca da violência de gênero contra a mulher, a luz dos Estudos de Gênero
e da Teoria Feminista do Direito;
 Analisar detalhadamente os tipos penais prevalecentes existentes na legislação brasileira no
contexto de violência de gênero contra a mulher.
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ABERTURA DO EVENTO:
Dr. Eduardo Jorge Hiluy Nicolau
 Procurador-Geral de Justiça do Estado do Maranhão
Dra. Themis Maria Pacheco de Carvalho
 Procuradora de Justiça do MPMA
 Corregedora-Geral do MPMA
Dra. Karla Adriana Farias Vieira – TEMPO DE FALA: 5 minutos
 Promotora de Justiça Titular da 15ª Promotoria Cível de São Luís/MA, 5ª Promotora de Justiça
das Famílias de São Luís/MA;
 Mestra em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza, Doutora em Direitos Humanos
pela Universidade de Salamanca/Espanha;
 Membra do Centro de Estudios de la Mujer da Universidad de Salamanca, Investigadora do
Programa Interdisciplinar de Doutorado "Pasado y presente de los Derechos Humanos";
 Diretora da Escola Superior do Ministério Público do Estado do Maranhão;
 Professora da Escola Superior do Ministério Público do Maranhão;
 Membra do Instituto Brasileiro de Direito de Família.
PALESTRANTE:
Mariana Seifert Bazzo – TEMPO DE FALA: 1h:40 minutos






Promotora de Justiça do Estado do Paraná;
Doutoranda em Direito Financeiro pela Universidade de São Paulo (USP);
Mestra em Estudos sobre Mulheres – Gênero, Cidadania e desenvolvimento pela universidade
aberta de Portugal (2018);
Autora de diversos artigos relacionados ao tema da violência contra a mulher e direitos
humanos;
Autora da obra: Crimes Contra Mulheres: Lei Maria Da Penha, Crimes Sexuais e Feminicídio
(2021).

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO
 Participação em sala virtual;
 Engajamento dos participantes nos debates a serem travados sobre as temáticas abordadas.
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