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APRESENTAÇÃO

SUMÁRIO

Prezados(as) colegas e servidores(as)!
Sejam bem-vindos(as) à edição de JUNHO-JULHO do Boletim

DIAS IMPORTANTES NA LUTA

DA MULHER

Informativo do Núcleo de Defesa da Mulher (NUDEM)!
Nessa edição, destacamos os seguintes temas:
- relevantes decisões jurisprudenciais atuais;
- notícias atualizadas sobre mulheres;
- dicas culturais.
Boa leitura!

Tatiana Kosby Boeira
Dirigente do Núcleo de Defesa da Mulher (NUDEM)
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DIAS IMPORTANTES
NA LUTA DA MULHER
/
/
/
/
/ CALENDÁRIO JUNHO/JULHO/
/
/
/
/
/
21/06 -Dia de Luta por uma Educação não Sexista e sem
Discriminação.
22/07 - Dia Estadual do Combate ao Feminicídio.
25/07 - Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e
Caribenha.

Núcleo de Defesa da Mulher - Nudem

JURISPRUDÊNCIA
Parecer técnico elaborado no âmbito do CONDEGE sobre a temática da violência
política e institucional contra Defensoras Públicas.

Leia +
A Lei Maria da Pena poderá ser aplicada para mulheres transexuais: “(...) Com
efeito, é de ser ver que a expressão ‘mulher’ abrange tanto o sexo feminino, definido
naturalmente, como o gênero feminino, que pode ser escolhido pelo indivíduo ao
longo de sua vida, como ocorre com os transexuais e transgêneros, de modo que seria
incongruente acreditar que a lei que garante maior proteção às ‘mulheres’ se refere
somente ao sexo biológico, especialmente diante das transformações sociais. Ou seja, a
lei deve garantir proteção a todo aquele que se considere do gênero feminino.”

Leia +
Ameaçar a vítima diante de filho pode justificar avaliação negativa de
culpabilidade e o consequente aumento de pena:
“HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA
VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE SERIEDADE DA AMEAÇA. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO NA
PRESENÇA DE FILHO MENOR DE IDADE. MOTIVAÇÃO. CIÚME EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.”

Leia +
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NOVIDADES
LEGISLATIVAS

ARTIGOS E NOTÍCIAS

Aprovada a Lei nº 14.321/2022, tipificando o crime de violência institucional.

Ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), defende a
ampliação da participação feminina na política e na magistratura.

Leia +

Leia +
Aprovado o Projeto de Lei nº 965/22, que prevê prisão para quem retirar
preservativo sem consentimento.

Leia +

Aprovado o Projeto de Lei nº 291/20, o qual prevê programa para mãe que queira
entregar filho para adoção. Para relatora, o programa pode evitar práticas como
infanticídio, abandono e adoção ilegal.

Leia +

A Defensoria Pública Regional de São
Francisco de Assis realizou seminário de
capacitação sobre violência doméstica
para extensionistas rurais.

Leia +

A Polícia Civil do Rio Grande
do Sul disponibilizou em seu
site um novo ícone no site para
comunicar violência doméstica.

Leia +

Caso Amber Heard e Johnny Depp: como o caso pode causar uma
repercussão negativa no combate à violência contra a mulher.

Leia +

Decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos sobre aborto pode
afetar preferencialmente mulheres negras e pobres.

Leia +
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DICAS CULTURAIS

DICAS CULTURAIS
/
/
/Girlboss/
/
/

/
/
/Pai Nosso? (Our Father)/
/
/

Série

Narra como uma garota sem dinheiro começa a vender
roupas vintage customizadas no eBay para conseguir pagar
o aluguel e, a partir daí, cria um império multimilionário antes
dos 30 anos. É baseada na história real da fundadora da
marca de moda e loja virtual Nasty Gal, Sophia Amoruso (Britt
Robertson).

Documentário

Uma mulher faz um teste de DNA e descobre vários meiosirmãos, revelando um esquema chocante que envolve um
famoso especialista em inseminação artificial.

/
/
/Por uma Advocacia Feminista/
/
/
/
/
/Jeffrey Epstein: Poder e Perversão/
/
/
Série

Esta série documental investiga como o predador sexual
Jeffrey Epstein usou dinheiro e poder para cometer seus crimes.

Curso completo

Curso particular com o objetivo de reunir profissionais do
direito de diversas áreas para tratar de temas que atravessam
questões de gênero, buscando proporcionar um olhar crítico
sobre o ordenamento.

Saiba +

/
/
/The Handmaid’s Tale /
/
/
Série

A série traz um futuro distópico em que as mulheres são
sub-jugadas por uma ditadura militar teocrática, sendo
obrigadas a conviver com diversos abusos e a perda total de
sua autonomia – trabalhando para suprir os desejos da elite.
Com temática política e revolucionária nos aspectos sociais
da população feminina, a série acompanha a protagonista,
June, em sua luta pela liberdade.
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