GRUPO DE PESQUISA MODERNAS TENDÊNCIAS DO SISTEMA CRIMINAL
REUNIÃO ORDINÁRIA
1. DATA:


21 de novembro de 2015, das 9h/12h.

2. PRESENTES:


Alexey Choi Caruncho, Iuri Victor Machado, Erica Louise Ferreira Bartachevits,
Gabriel Rodrigues de Carvalho, Angela dos Prazeres, Leonardo Henriques da Silva,
Gustavo Quandt, Gustavo Scandelari.

3. ASSUNTOS DA PAUTA:
3.1 Propostas da Universidade Federal de Rondônia (UNIR)
-

O colega Alexey noticiou ter sido convidado a palestrar no evento organizado pelo
Centro Acadêmico da Universidade Federal de Rondônia, o qual ocorreu no início
do mês de outubro; ressaltou a excelente organização do evento e, além da grande
cordialidade, informou ter identificado um grande interesse daquela universidade
pela realização de eventos com grau de aprofundamento diferenciado, o que
estaria implicando na busca de uma maior aproximação com nosso Grupo de
Pesquisa.

-

Acesso às publicações impressas do Grupo: pelos acadêmicos daquela
universidade foi solicitado que, na medida do possível, houvesse o envio dos
exemplares já publicados da Revista Semestral do Grupo. Restou deliberado que
o contato daquele centro acadêmico será repassado à bibliotecária da FAE
responsável pelo envio das publicações às diversas universidades e institutos o
que poderá viabilizar o envio de toda e qualquer publicação que seja lançada pelo
Grupo, além da tentativa de envio dos números anteriores.

-

Como proposta de parceria, foi informado que a UNIR possui um Grupo de
Estudos – registrado no CAPES (Ética e Direitos Humanos) –, que teria
demonstrado interesse na realização de projetos em parceria com nosso Grupo.
Muito embora as temáticas, num primeiro momento, pudessem se mostrar
distintas, ressaltou-se que tal impressão pode ser meramente aparente,
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especialmente quando analisadas sob a perspectiva do interior paranaense o que,
certamente, replica-se em vários outros estados federados. Temas afetos (i) às
questões latifundiárias e a criminalidade ambiental e econômica envolvida,
certamente, não podem ser vistas como exclusivas questões de Rondônia; o
mesmo ocorre em relação aos (ii) problemas decorrentes da radicalidade de
movimentos sociais e guerrilhas; mesmo assuntos vinculados (iii) às temáticas
indígena e quilombola não são em nada distantes da realidade do interior
brasileiro e paranaense.
-

Esta coincidência de pauta e a absoluta carência de produções nacionais (também)
sob o enfoque das ciências criminais, em tese, poderia viabilizar um trabalho
conjunto entre ambos os Grupos de Pesquisa. Gustavo Scandelari lembrou que o
Prof. Dotti tem um escrito da década passada sobre o direito penal indígena, mas
já naquela época verificava esta carência editorial. Gabriel Rodrigues, por sua
vez, recordou-se que o tema do Júri ganhou destaque em período recente, diante
da realização do que foi intitulado como o I Tribunal do Júri feito em território
pátrio efetivamente composto por um corpo de jurados da comunidade indígena,
um tema que por si só já permitiria todo um aprofundamento acadêmico.
Leonardo, por sua vez, ressaltou que a parceria, caso possível, poderá viabilizar
uma união de esforços com mais uma instituição de ensino superior federal, uma
circunstância igualmente positiva sob a perspectiva das projeções dos trabalhos do
Grupo. Alexey ressaltou, ainda, o convite ofertado pela colega Thais Ferreira
(acadêmica daquela universidade) da possibilidade de pesquisas de campo in loco
a serem desenvolvidas por pesquisadores do Grupo que possuam essa linha de
pesquisa.

-

Por fim, noticiou Alexey recente contato recebido da mesma colega Thais,
informando que, após o evento ocorrido em outubro, acadêmicos e profissionais
de Porto Velho teriam demonstrado grande interesse na realização do que seria o I
Congresso de Direito Criminal de Rondônia. Para tanto, demonstraram interesse
em contar com a parceria e o auxilio dos integrantes do Grupo. Thais noticiou
que, no momento, a busca é por instituições parceiras que possam auxiliar na
realização e na promoção do evento. Neste sentido, contatos editoriais e/ou
institucionais em muito contribuiriam para a viabilidade do projeto. Isto porque,
conforme noticiado por Thais, os custos locais poderiam ser suportados com
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maior facilidade pelos próprios organizadores locais do evento, mas os custos
afetos ao deslocamento sempre são os mais custosos. Houve a solicitação, ainda,
de eventuais contatos acadêmicos que poderiam viabilizar a presença de alguns
palestrantes nacionais estratégicos para o evento. Alexey informou que, no contato
inicialmente efetuado com Thais, compartilhou que uma possibilidade de
contribuição do Grupo, em tese, poderia estar voltada à elaboração de uma obra
coletiva (quiçá envolvendo ambos os grupos de pesquisa) com artigos a serem
enfrentados no próprio evento, senão como tema central, certamente como mesas
temáticas, nos moldes de iniciativas já efetuadas pelo Grupo em eventos passados.
Tal proposta, caso aprovada pelo Grupo, quiçá poderia figurar como uma primeira
parceria entre ambas as instituições.
-

Foi deliberado que o tema voltará a pauta na próxima reunião do Grupo. De
qualquer forma, sendo sabido que boa parte dos integrantes do Grupo residem em
outras localidades do país, decidiu-se que seria pertinente uma provocação geral
ao Grupo, através da lista de e-mails; esta comunicação será feita de forma prévia
à próxima reunião, para fins de identificar eventuais interessados que, em tese,
existiriam num suposto projeto, seja no que diz respeito aos temas da obra
coletiva, seja no tocante à eventual participação em um evento in loco que venha a
realizar-se no futuro. Tudo sem embargo de contatos acadêmicos e/ou editoriais
que já poderão ser repassados diretamente à colega Thais para fins de verificar a
viabilidade do evento.

3.2 Projeto Menoridade Penal
Diante da ausência do colega Paulo César Busato (organizador da publicação), as
informações sobre o livro ficaram prorrogadas para a próxima reunião.
3.3 Discussão temática: Delação premiada
Dando início ao debate, foram abordados os diversos aspectos decorrentes das leituras
dos textos previamente repassados, bem como de outros aprofundamentos que foram
realizados pelos colegas presentes.
Restou identificado que se trata de um tema que apresenta uma enorme possibilidade
de verticalização acadêmica, chamando atenção a grande superficialidade com que o
mesmo vem sendo tratado nos escritos até o momento publicados.
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Após os debates realizados com base nos artigos/ensaios disponibilizados, deliberouse que Alexey, a partir das problematizações trazidas ao longo da reunião, com o
auxilio de anotações igualmente efetuadas por Iuri Machado, estará providenciando
um rol de subtemas que, em tese, poderá viabilizar alguns aprofundamentos
individualizados a respeito do tema da delação premiada.
A proposta, inicialmente, é a de que, em havendo acolhida por parte do Grupo, os
artigos que venham a ser elaborados a partir destes aprofundamentos acabem por
compor um volume temático da Revista Semestral do Grupo. De qualquer forma, não
se descartou que, a depender do interesse dos colegas, essa coletânea de artigos possa
evoluir para uma produção temática independente, por meio de uma obra coletiva.
Encaminhamentos:
Como encaminhamento, restou deliberado que Alexey providenciará o envio da lista
de problematizações já identificadas, no sentido de aferir interessados em participar do
volume temático e/ou obra coletiva. Será oportunizada a apresentação de outras
problematizações pelos integrantes do Grupo, bem como serão fixadas datas para a
finalização dos trabalhos, sob pena de inviabilizar ambas as iniciativas. Conforme a
necessidade, convites poderão ser efetuados. Pretende-se que o produto final conte
com abordagens de direito material, direito processual penal, filosofia do direito,
sociologia e criminologia, sempre partindo da perspectiva de verticalizações pontuais
dentro do grande tema da delação premiada.
3.4 Assuntos gerais:
Homenagem ao Prof. Renê Dotti: Gustavo Scandelari noticiou que o Projeto já é uma
realidade sedimentada, estando em vias de encerrar-se o prazo para informações a
respeito de interessados que ainda possam existir. Noticiou que, inicialmente, teriam
surgido mais de 50 interessados em participar do projeto; deste número, 42 já teriam
indicado o tema, sendo que alguns autores, inclusive, já enviaram artigos inéditos e
acabados que pretendem entregar ao ensejo da homenagem. O prazo para a escrita já
está em curso e findará em março de 2016. A pretensão é que a obra esteja finalizada e
possa ser lançada durante o evento comemorativo da homenagem ao Prof. Dotti, que
será realizado no final do 1o semestre de 2016.
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Confraternização de fim de ano: o colega Iuri lembrou que a próxima reunião dar-se-á
no dia 11 de dezembro. Sendo o último encontro do ano e aproveitando o ensejo de
tratar-se de uma sexta-feira, sugeriu que seja organizada uma confraternização entre os
integrantes do Grupo que tenham interesse, a exemplo do ocorrido no último ano.
Neste sentido, sugeriu fosse desde logo lançada a informação no e-mail do Grupo, seja
para colher sugestões de locais, seja para identificar o número aproximado de
interessados para fins de reserva prévia à data.

Alexey Choi Caruncho
Secretário
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