GRUPO DE PESQUISA MODERNAS TENDÊNCIAS DO SISTEMA CRIMINAL
REUNIÃO ORDINÁRIA

1. DATA:


23 de abril de 2014, das 19h/21h.

2. PRESENTES:


Alexey Choi Caruncho, Paulo Cesar Busato, Sílvia Neves Mayer, Iuri Machado,
Sérgio Valladão Ferraz, Adriano Távora, Luiza Terra, Daniel Ferreira Filho, João
Guilherme Duarte, Gislayne Carlotto, Décio David, Carolina de Freitas Paladino,
Rodrigo Cabral, Luis Stefanuto, Michele Cabrera, Carla Bacila, Antônio Pêcego (on
line).

3. ASSUNTOS DA PAUTA:


Inscrição de Grupo de Trabalho e/ou Mesa de Debate no Congresso da PUC/RS:
Após discussão relacionada às diferentes propostas e finalidades dos Grupos de
Trabalho e das Mesas Redondas do evento, deliberou-se pela preferência do formato
de Mesa Redonda. Para tanto foi levado em conta que o evento terá vez em Porto
Alegre (o que ensejará deslocamento de integrantes ainda indefinidos do grupo), por
diversos dias (sem a precisão, até o momento, de quem seriam os integrantes do grupo
que lá estariam presentes durante todo o evento) e, especialmente, por se tratar de uma
primeira atividade do Grupo que será realizada em cidade diversa de Curitiba.
Ademais, conciliou-se sobre a pretensão de, na própria oportunidade, realizar o
lançamento de livro já em processo de publicação pela editora Atlas, relacionado ao
Projeto Neurociência e Direito penal, mormente diante da recente confirmação de que
um dos co-autores estrangeiros lá estará presente (Prof. Eduardo Demétrio Crespo).
Justamente por isto, deliberou-se ainda que o tema para fins de inscrição de Mesa
Redonda será o da Neurociência e Direito penal.
Encaminhamento: foram solicitadas informações complementares ao colega Leandro
França para fins de elaboração da inscrição até segunda semana de maio
(Responsável: Paulo César Busato).
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Substitutivo do Projeto do CP:
Pelo colega Paulo César Busato foi ressaltado que está em curso a elaboração de uma
publicação por Alaor Leite e Luís Greco, conjugando diversos textos já escritos,
inclusive por membros do Grupo, na Revista Liberdades. A pretensão, segundo
informa-se, é que a publicação seja realizada antes da retomada das discussões do
Substitutivo no Congresso Nacional, justamente para fazer frente a uma precipitada e
irresponsável aprovação do projeto.
O colega Décio ponderou que o Substitutivo, até onde pode perceber, caminha a
passos largos e crê que, sem embargo da publicação referida, por força de todo o
esforço realizado pelo Grupo no passado, seria válida a elaboração de, ao menos, uma
nova nota de repúdio à forma como o importante tema está sendo tratado no âmbito do
processo legislativo nacional.
Encaminhamento: a sugestão da nota foi acolhida, tendo sido sugerida a realização de
uma provocação a cada um dos participantes/expositores do Projeto inicialmente
realizado pelo Grupo em 2013 para que: a) analisem se o tema que trataram sofreu
alguma espécie de modificação (para melhor ou para pior) no Substitutivo proposto; e
b) em uma breve frase, apontem a crítica a ser lançada em relação ao Substitutivo
proposto. Com referidas informações, uma nova nota haverá de ser elaborada e
publicada em nosso site (Responsável: Décio)



Projeto do livro de Questões Fundamentais do Direito penal econômico:
Foi ressaltado o interesse de retomada da elaboração de um livro que já conta com
diversos artigos de pesquisadores que então participaram do Curso de Questões
Fundamentais do Direito penal econômico realizado na sede da ABDConst.
Foi informado que novos prazos serão fixados para a finalização da obra que,
inclusive, continuará aberta à possibilidade de participação àqueles colegas do Grupo
que tenham interesse.
Encaminhamento: Leandro França e Décio David delimitarão a temática e
estabelecerão as características de cada artigo pendente. Desde logo, os colegas Sérgio
Valladão, Michele Cabrera e Alexey manifestaram interesse em participar.



Propostas de projetos e convênios com instituições estrangeiras:
Pelo colega Paulo Busato foram apresentadas notícias decorrentes das atividades
realizadas nas últimas semanas pelo CEDPAL (Centro de Estudos de Direito Penal e

2

Processual Penal da América Latina, vinculado ao Departamento de Direito Penal da
Universidade de Göttingen/Alemanha).
Além de ressaltar

inúmeros contatos realizados, procurou asseverar diversas

atividades e possibilidades que surgiram a partir dos contatos efetuados que ampliam o
leque de oportunidades aos integrantes do Grupo e ao próprio Grupo (Participação em
seminários realizados em Göttingen; Participação e/ou co-organização de congressos e
seminários realizados na América Latina; estâncias de estudo e investigação no
próprio Departamento de Direito penal da Universidade de Göttingen, etc.). Ademais,
especial destaque foi dado em relação à estrutura dos seminários que o Grupo pretende
adotar para suas próximas atividades a partir das experiências adquiridas.
Ressaltou-se, ainda, que a proposta do CEDPAL é integrar pesquisadores da América
Latina, dos Estados Unidos e da Europa, num projeto único que, inclusive, fomentará
a realização de traduções de obras do inglês, alemão, espanhol para o português e vice
versa.
Foi ressaltada, igualmente, a intenção da realização de convênios com o CEDPAL,
com o Departamento de Direito penal da Universidade de Buffalo e com a própria
Universidade de Lisboa para idealizar eventuais iniciativas conjuntas, ganhando
destaque a possibilidade de transmissão on-line de seminários que já vêm sendo
realizados pela Universidade de Bufallo no âmbito do seu estudo de pós-graduação.



Identidade visual do Grupo:
Foram analisadas as propostas de “logo” encaminhadas por Victor.
Após a colheita de novas sugestões, restou deliberado que o colega Alexey fará contato
com o desenvolvedor da logo, repassando as sugestões e as novas diretrizes no sentido
de facilitar o trabalho elaborado pelo mesmo.



Questões administrativas e pendências do site:
O colega Paulo informou que está em curso os contatos voltados à criação da pessoa
jurídica em nome do Grupo, bem como de uma conta corrente vinculado a ele,
especialmente diante dos contratos que cada vez mais começam a ser firmados em
nome do Grupo com editoras e outras instituições.
O colega Alexey, a título de complementação de tema já discutido no passado, sugeriu
que os blogs pessoais dos integrantes do Grupo sejam ordenados em título próprio
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dentro dos “sites de interesse”, facilitando assim a publicidade daqueles que desejam
manter seus espaços virtuais individuais.


Assuntos gerais:
-

Assuntos já pautados para reunião futura:
a) Indicação de obras do direito estrangeiro que poderiam ser traduzidas do
alemão para o português ou vice-versa.
b) Indicar obras do direito brasileiro que poderiam ser objeto de tradução (para
outas línguas).
c) Informações sobre a inscrição da Mesa Redonda no Congresso da PUC/RS.
d) Definir interessados e subitens no Projeto relacionado à criminalização da
corrupção privada (Décio).

Alexey Choi Caruncho
Silvia Neves Mayer
Secretária
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