GRUPO DE PESQUISA MODERNAS TENDÊNCIAS DO SISTEMA CRIMINAL
REUNIÃO ORDINÁRIA

1. DATA:


18 de março de 2014, das 19h/20h.

2. PRESENTES:


Adriano Távora, Andreia Wada, Bibiana Fontella, Carolina de Freitas Paladino,
Daniel Ferreira Filho, Guislayne A. Carlotto, Jacson Zilio, Guilherme Oliveira de
Andrade, João Holzmann, Luiza Terra, Luiz Stefanuto, Maria Fernanda Loureiro,
Sérgio Valladão Ferraz, Victor Rodrigues da Silva, Vinicius S. Cruz.

3. ASSUNTOS DA PAUTA:


Projeto ciência e direito penal: foi encaminhado o projeto à Editora Atlas e isso
agora depende da editora.

A segunda parte do projeto será a realização de um

congresso de neurociência e direito penal e a ideia é fazê-lo em outubro, caso seja
publicado o livro.


Terceiro Volume do Direito Penal baseado em casos:
O terceiro volume já foi rodado pela editora e está impresso. A Juruá tentará fazer um
lançamento somente para o nosso livro no dia 13 de agosto. Estão pendentes da cessão
de direitos os artigos do Marlus, Francisco, Mariana Nogueira e José Roberto
Vanderlei de Castro. O Jacson conversará com Mariana e Marlus, e a Bibiana com o
Francisco.



Substitutivo do projeto do Código Penal:
Foi apresentado um parecer sobre a reforma e existe bastante discussão. Ele acaba
juntando todos os projetos que existiam sobre o processo penal nas mais variadas áreas
e se faz uma análise sobre todos esses projetos e o que se pretende. Esse relatório será
encaminhado para o grupo para a discussão na próxima reunião pelo Jacson. A
proposta é disponibilizar o projeto a todos para quem tiver interesse dar uma olhada
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juntamente com a análise do Juarez Tavares. Contudo, primeiramente será necessário
entrar em contato com o Prof. Busato.


Discussão sobre novas funcionalidades do site do Grupo - Blog:
Foi apresentada a proposta do Alexey, pela qual “"Em relação ao site do "Ciências
penais em

destaque", me surgiu uma idéia interessante (e que, creio, solucionaria a

discussão da última reunião): seria criar um item próprio dentre os "sites de interesse":
p.ex., "Blogs dos pesquisadores". Num espaço como este, então, passariam a ser
inseridos

blogs

de

colegas

que

tenham interesse em

dar

publicidade

aos

seus sites individuais. Sem qualquer destaque diferenciado - para evitar os problemas
referidos pelo Paulo - faríamos, p.ex., acima do espaço "Outros" que consta na parte
final do "sites de interesse", este espaço para "Blogs de pesquisadores". Como estarei
ausente na reunião e para não passar por cima da deliberação do Grupo, caso possível,
te peço a gentileza de levar esta sugestão à reunião. Uma sugestão de mera criação de
um subitem na seção "sites de interesse". Assim, caso aprovada, no futuro, estaríamos
autorizados a reposicionar o site "Ciências penais em destaque" para o subitem
referido, bem como oportunizar que outros colegas que tivessem interesse nos
enviassem o respectivo link. Por favor, reitere que o que busco é a mera organização
do espaço e não tenho qualquer preferência sobre a existência ou não de blogs." Mas
não houve interesse em fazer blogs.


Proposta de temas para reuniões futuras:
Discutir sobre o volume do processo penal em casos e ver sobre a possibilidade de
aproveitamento desse material de outra maneira.
Discussão sobre o parecer sobre a reforma CPP.



Apresentação de possível logo para o site:
Não houve apresentação sobre a logo.



Eventos
Evento “Seminário de Direito Penal, Criminologia e Processo Penal em Homenagem a
Winfried Hassemer - O Direito como instrumento de liberdade", organizado pelo Prof.
Dr. Juarez Tavares, com a participação do Prof. Dr. Ulfried Neumann e do Prof. Dr.
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Antonio Martins, da Universidade de Frankfurt. O evento ocorrerá no Rio de Janeiro,
inicia na quinta-feira (20/03) com a apresentação do colega Jacson Zilio.

Carolina Paladino
Secretária
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