
 
 

COMUNICADO AACRIMESC 

 

RESULTADO DA SELEÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS DO VOL. 2 DO LIVRO: 

TEMA DE DIREITO CRIMINAL: REFLEXÕES SOBRE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. 

 

A Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de Santa Catarina, por 

intermédio dos organizadores Fernanda Analú Marcolla,  Rogério Ristow e Kassia Grisa 

Tridapalli, faz saber por meio do presente Comunicado: 

1. Relação de artigos aprovados e respectivos autores: 

01 Violência sexual contra a mulher como 

consequência da cultura patriarcal e seus 

reflexos no direito penal brasileiro.  

Fernanda Analú Marcolla 

Rogério Ristow 

02 A cultura do estupro: da teoria a “práxis” Gabriela Benetti Costa 

Ronaldo Alves Marinho da Silva 

03 Tráfico interno de pessoas no Brasil para fins de 

exploração sexual internacional  

Aline Ellen dos Santos Carvalho 

Janaina Nicoletti 

04 Violência psicológica contra as mulheres: um 

mal que assola a vida hodierna  

Bruna Rahn 

Rodrigo Fernando Novelli 

05 A construção do papel da mulher na sociedade e 

a herança patriarcal da violência de gênero  

Marina Gonçalves de Oliveira 

06 A herança patriarcal no sistema judicial e na 

sociedade brasileira e a violência contra a 

mulher 

 

Daiana Abreu 

 

07 O enfrentamento à violência doméstica e 

familiar contra crianças, adolescentes e 

mulheres é serviço público essencial: 

comentários à lei nº 14.022/2020  

 

Heitor Moreira de Oliveira 

08 Produção probatória no processo penal no crime 

de violência psicológica contra a mulher 

 

Ana Claudia Thomaz 

Edi Novaki 

Emanuely de Medeiros Fortunato 

09 A violência obstétrica como cerceamento de 

defesa dos direitos das parturientes 

Thamyres de Carvalho Batista 

10 Violência doméstica contra a mulher no âmbito 

rural: um grito de socorro. 

Salete Weber Cesari 

Eliane Pimentel 

11 A violência contra a mulher e o falso 
argumento da legítima defesa da honra: uma 
reflexão teórico-prática da desigualdade de 
gênero no Brasil 

Alexis Couto de Brito 

Giovanna Borsetti Cruz 

12 A ineficiência dos mecanismos protetivos de 
urgência previstos na lei 11.340/2006 

Júlia Brasil Noldin 

 

13 COVID-19, isolamento social e o feminicídio: 

o lar é um lugar seguro para as mulheres?  

 

Tchessica Weber 

Leticia Gheller Zanatta Carrion  

Mayra Carolina Konzen Reichert 



 
 

14 Violência doméstica e a pandemia da covid-19: 

cumprimento das medidas protetivas de urgência 

no ano de 2020 na comarca de São João 

Batista/SC 

Pollyana Maria da Silva 

Maria Eloíza Nunes 

 

 

15 A importância da criminologia e o estudo da 

vitimologia na violência doméstica contra a 

mulher 

Aparecida de Jesus da Silva 

 

 

16 

Mulheres invisíveis: desigualdade social no 

cárcere feminino a partir da dignidade da 

pessoa humana  

Fernanda Analú Marcolla 

Kássia Grisa Tridapalli 

 

17 Mulheres no cárcere: reflexões sobre gênero e 

abandono[s]  

Silvana Mazzuquello Teixeira 

Guilherme Orestes Canarim 

18 A (não) aplicabilidade das Regras de Bangkok 

no sistema penitenciário brasileiro sob a ótíca de 

mulheres submetidas ao cárcere.  

Mayara Carlos Maria Neto 

 

19 O encarceramento trans* segundo o diálogo da 
criminologia crítica com a teoria queer 

Ana Carolina D’avanso de 

Oliveira Cândido 

Maurício Gonçalves Saliba 

20 O encarceramento feminino e o acesso à justiça 

na perspectiva da luta por reconhecimento de 
Axel Honneth. 

Gardênia Souto Carvalho 

Mariana Montalvão Oliveira 

21 A influência da mídia patriarcal nos crimes 
praticados por mulheres e seu impacto no 
sistema prisional. 

Dario Juliano Marquez 

22 O aborto como garantia da dignidade humana da 
mulher brasileira 

Ana Carolina Alves  

Anderson Heining 

23 A dominação da mulher: uma análise da 
reprodução feminina como forma de controle 
populacional. 

Thamiris Donatelli 

Sabrina Lehnen Stoll 

24 As três principais mentiras que os homens 
contam nos processos de divórcios 

Carlos Henrique Delandrea 

 

 

2.  As informações complementares que forem necessárias ao esclarecimento e 

cumprimento do presente Comunicado podem ser obtidas pelos telefones: (47) 9989-2290  

ou e-mail: livro.criminal@gmail.com. 

 

Brusque, 23 de julho de 2022. 

 

 

 

Fernanda Analú Marcolla                Rogério Ristow          Kássia Grisa Tridapalli 

     (Coordenadora)                           (Coordenador)               (Coordenadora) 
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