GRUPO DE PESQUISA MODERNAS TENDÊNCIAS DO SISTEMA CRIMINAL
REUNIÃO ORDINÁRIA

1. DATA:


27 de junho de 2014, das 19h/21h.

2. PRESENTES:


Alexey Choi Caruncho, Bibiana Fontella, Iuri Machado, Carla Bacila, Luiza Terra,
Vinicius Cruz Santana, Carina Grossi, Adriano Távora, Sílvia Neves Mayer, Maria
Fernanda Loureiro, Márcio Berclaz

3. ASSUNTOS DA PAUTA:


Projeto de Corrupção Privada:
Após apresentação de texto encaminhado pelo colega Décio, foi sugerida uma melhor
delimitação do projeto, no sentido de que os “pontos” trazidos sirvam como linhas de
pesquisa dada a grande amplitude e possibilidade de abordagens de cada um deles
individualmente.
Encaminhamento:
Membros que já mostraram interesse no tema: Carla Bacila, Maria Fernanda, Ana
Caroline Amador e José Roberto Wanderley de Castro.



Pretensa reforma da LEP:
Foi apresentada a preocupação em relação ao teor de muitas das propostas compiladas
que estariam vindo a público, boa parte delas de duvidosa cientificidade a respeito de
princípios basilares da execução penal.
Encaminhamento:
Alexey comprometeu-se de obter material definitivo encaminhado pela comissão para
confrontar com material final elaborado pelo Grupo quando da LEP estadual. Proposta
de apresentar críticas e sugestões de alterações na proposta. O material circulará por email para que os interessados informem quem têm interesse em auxiliar nas atividades
de confrontação do que está sendo proposto e aquele material já entregue pelo grupo
no passado. Objeto final: elaboração de uma nota, além de eventual entrega formal de
material nos moldes do Projeto do CPP.
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Assuntos Gerais:
a) Informações sobre cursos noticiados no site: durante a reunião, aproveitou-se a
oportunidade para trazer alguns esclarecimentos relacionados a dois cursos
recentemente noticiados no site que teriam causado ótima impressão em alguns
dos membros do Grupo que, em edições anteriores, se fizeram presentes. O
primeiro deles diz respeito ao Curso que será ministrado pelo Centro de Estudos
Latino-americano de direito penal estrangeiro vinculado à Universidade de
Göttingen/Alemanha. Afora o Curso, ressaltou-se a excelente estrutura de pesquisa
do local.
Reforçou-se, ainda, a ótima organização e o formato dos Cursos ministrados
anualmente nos meses de janeiro pela Universidade Catilla-La Mancha, no seu
campus de Toledo/Espanha.
Informações sobre ambos os cursos podem ser obtidas diretamente na seção
notícias do nosso site
b) Nota sobre a Lei que alterou o CTB:
Os colegas Bibiana Fontanela e Iuri Machado informaram que têm interesse em
elaborar em conjunto uma estrutura básica da nota voltada às alterações
promovidas pela recente lei que alterou o Código de Trânsito Brasileiro. Sugeriuse que esta estrutura também esteja pautada nas críticas e sugestões já efetuadas na
reunião anterior sobre a temática.

Alexey Choi Caruncho
Secretário
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