
GRUPOS DE TRABALHOS 

DIREITO PENAL  

 

GT DIREITO PENAL 01 - Coordenadora prof.ª Dr.ª Vanessa Chiari (UFRGS) 

QUINTA-FEIRA 26 de out. 13h às 18h – sala 512 - prédio 11   

    

13:00 Renato Apolinário Cardoso de Oliveira Junior Existe 

legitimidade constitucional para incriminar a manutenção de casa de 

prostituição?      

13:15 Adriane Rampazzo A (in) constitucionalidade da interrupção 

voluntária da gravidez no brasil: um estudo de direito comparado  

    

13:30 Laina Crisóstomo Souza de Queiroz Estudo comparado da 

legislação de violência doméstica Brasil e Uruguai    

  

13:45 Laina Crisóstomo Souza de Queiroz  Racismo institucional nos 

crimes de violência doméstica      

14:00 Ellen Rodrigues, Sueli Rodrigues e Yasmin Dutra Diga não à 

violência contra a mulher: reflexões e possibilidades à luz da extensão 

acadêmica      

14:15 Márcio Jean Malheiros Mendes e Raquel Lima de Souza

 Feminicídio: ato extremo que põe fim a um ciclo de violência 

     

14:30 Cibele de Souza Análise crítica sobre a manutenção de mulheres 

grávidas no sistema penitenciário brasileiro      



14:45 Ana Claudia Silva Violência de gênero e criminalização: a 

contribuição do discurso penal para a heteronormalização   

   

15:00 Otávio Amaral da Silva Corrêa A realidade carcerária da 

população LGBTI colombiana: uma análise das jurisprudências da corte 

constitucional entre os anos de 2004 e 2016      

15:15 Francine Figueiredo Franco O encarceramento da população 

LGBT no Brasil e as políticas públicas de assistência jurídica e à saúde: 

uma análise da realidade na unidade da SUAPI de Frutal-MG.  

    

15:30 Leandro Ferreira de Paula Do direito humano e fundamental a 

amamentação intramuros: análise das disposições normativas em 

âmbito internacional e nacional     

  

     

        

GT DIREITO PENAL 02 - Coordenadora prof.ª Dr.ª Ana Paula Motta Costa 

(UFRGS) QUINTA-FEIRA 26 de out. 13h às 18h – sala 513 - prédio 11  

     

13:00 Bernardo Girardi Sangoi  Direitos humanos e terrorismo: a 

(des)necessidade de regulamentação legal específica e a 

(in)constitucionalidade da Lei nº 13.260/2016      

13:15 Maiquel Angelo Dezordi Wermuth e Micheli Pilau de Oliveira O 

tratamento jurídico-penal dispensado para o controle de fluxos 

migratórios na Europa e Direito Penal do autor: a punição e a 

segregação de imigrantes em um cenário de mixofobia   

   



13:30 Micheli Pilau de Oliveira e Mateus Antunes Oling  Biopolítica e o 

controle de fluxos migratórios: a criminalização da imigração na União 

Europeia pela via dos “delitos de solidariedade”      

13:45 Gabriel Marques Luzzardi e Paula Garcia Gonçalves A 

inconstitucionalidade da criminalização dos atos preparatórios na lei 

antiterrorismo      

14:00 Fernanda Kauppinem Rosa A nova lei antiterrorismo: uma 

análise das medidas de exceção que propõe e a insegurança jurídica 

consequente      

14:15 Roberta Alexandra Gouvêa dos Santos, Cíntia Florence Nunes e 

Laís Silva Staats O Estado Penal e a criminalização das juventudes: a 

construção social das “classes perigosas”      

14:30 Jessica Alessandra Araújo Ferreira Leão e Joana Gleyze Silva 

Exames criminológicos e direito penal do autor: a personalidade dos 

reeducandos enquanto fator determinante na progressão de regime 

     

14:45 Airto Chaves Junior e Roberta Werner Pinto A carência de 

critérios hermenêuticos para aplicação do princípio da intervenção 

mínima em matéria penal no Brasil: uma aproximação do Direito Penal 

de Autor.      

15:00 Jackson da Silva Leal e Alex Rosa A contribuição do ensino 

jurídico-penal para a manutenção da cultura punitiva    

15:15 Ellen Rodrigues e Eduardo Khoury - Ainda há juízes em Berlim! Do 

moleiro de Sans-Souci à condenação de Lula ou sobre a luta para que 

a Justiça prevaleça sobre o arbítrio 

    

GT DIREITO PENAL 03 - Coordenador prof. Dr. Fabio Fayet (FSG)  



QUINTA-FEIRA 26 de out. 13h às 18h – sala 514 - prédio 11   

      

13:00 Henrique da Rosa Saibro Direito tributário penal e direito 

penal tributário: pontos de contato e de afastamento    

  

13:15 Mariana Marcon Cadorin Tipicidade e evasão de divisas: uma 

análise dogmática e jurisprudencial da evasão de mercadorias  

    

13:30 Mariana Marcon Cadorin Aplicação da teoria da cegueira 

deliberada nos delitos de evasão de divisas      

13:45 Ricardo do Espírito Santo Cardoso Responsabilidade penal do 

administrador por omissão imprópria nas estruturas empresariais  

    

14:00 Victor Matheus Bevilaqua Análise crítica do crime de 

falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de medicamento a 

partir da teoria do bem jurídico e da ofensividade    

  

14:15 Fabio Kupfermann Rodarte e João Victor Freitas Ferreira

 Leniência no Sistema Financeiro      

14:30 Guilherme Brenner Lucchesi e Marion Bach A contribuição do 

ofendido nos crimes imprudentes: exclusão de responsabilidade?  

14:45 Tatiana Oliveira A errônea interpretação da teoria do domínio 

do fato no caso do mensalão      

15:00 Adônis Martimbianco Brozoza, Júlia Rödel de Moraes e Larissa 

Gomes Penedo Acordo de leniência: perspectiva de adesão das 

pessoas físicas      



15:15 Guilherme Brenner Lucchesi As armadilhas da “teoria” da 

cegueira deliberada na jurisprudência nacional      

15:30 Ana Eliza Martinez dos Santos A evolução legislativa brasileira no 

combate ao crime organizado: um olhar especial na Lei 12.850 de 2013 

     

15:45 Marion Bach Direito penal e direito administrativo 

sancionador: cumulatividade legítima ou bis in idem?   

16:00 Fernanda Dorneles Silva  Homicídio na direção de veículo 

automotor por condutor embriagado: critérios utilizados pelo Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul nos recursos em sentido estrito 

para caracterizar o dolo eventual     

        

GT DIREITO PENAL 04 - Coordenador prof. Dr. Alceu Pinto (UNIVALI)  

SEXTA-FEIRA 27 de out. 13h às 18h – sala 512 - prédio 11   

     

13:00 Letícia Bürgel e Pedro Henrique Pavanatto de Freitas A 

aplicação da teoria da imputação objetiva nos tribunais brasileiros nos 

crimes culposos      

13:15 Marcos Afonso Johner Crimes culposos e critérios de imputação 

nos casos de incremento do risco      

13:30 João Victor Freitas Ferreira Criminalidade empresarial: direitos 

do investigado e investigações internas       

13:45 Guilherme Boaro Leis penais em branco: fundamentos e limites à 

luz do princípio da legalidade      

14:00 Vinícius Flores Mocelin, Thiago Yukio Guenka Campo e Fernanda 

Grangeiro Malty Seixas Busse Bens jurídicos defendíveis pela legítima 



defesa      

14:15 Maria Cecília Butierres Aspectos da Oitiva de Testemunhas para 

a Tomada de Decisão Judicial      

14:30 Carolina Luft Mendes Aplicação do princípio da insignificância 

aos crimes ambientais      

14:45 Thiago Yukio Guenka Campos e Vinícius Flores Mocelin A 

disciplina da aplicação da pena nas propostas de reforma da parte 

geral do Código Penal brasileiro: uma análise comparativa e crítica 

     

15:00 Bruno Graebin Farias Da filosofia da pena à experiência da 

pena: os efeitos corpóreos da incapacitação      

15:15 Luis Fernando Alves A educação na prisão: uma abordagem 

para além da remição da pena      

15:30 Celso Rodrigues Direito Penal e arte na prisão: limites e 

transgressões      

        

GT DIREITO PENAL 05 - Coordenador prof. Dr. Francis Beck (UNISINOS) 

SEXTA-FEIRA 27 de out. 13h às 18h – sala 513 - prédio 11  

13:00 Andrey Henrique Andreolla e Fernando Vechi Crimes digitais: 

um contributo à compreensão das novas ameaças na era da 

informação      

13:15 Liziane da Silva Rodriguez; Gabriela Ferreira Dutra ; Luiz Henrique 

Taschetto de Almeida: A transnacionalidade e o amparo legal às 

vítimas da pornografia de vingança cometida no cyberspace  

    

13:30 Liziane da Silva Rodriguez; Gabriela Ferreira Dutra ; Luiz Henrique 



Taschetto de Almeida: Pornografia de vingança: uma análise da 

legislação brasileira e internacional      

13:45 Claudia Maria Dadico Os crimes de ódio contra minorias no 

direito brasileiro - limites e possibilidades      

14:00 Abner Jaques e Arthur Gabriel Marcon Vasques Crimes 

informáticos: o sequestro de dados e informações eletrônicas para a 

prática de extorsão digital      

14:15 Abner Jaques e Jeferson Borges dos Santos Júnior A 

contribuição da internet para a instigação ao suicídio: o jogo da baleia 

azul      

14:30 Fernanda de Vargas Falsas memórias e direito penal: um 

diálogo interdisciplinar      

14:45 Wilson Klippel Cicognani Junior A incidência da síndrome de 

Burnout no trabalho de segurança pública da Guarda Municipal  

    

15:00 Sarah Reis Puthin Psicanálise e direito penal: discussão 

interdisciplinar sobre os contributos da teoria psicanalítica à dogmática 

jurídico-penal      

15:15 Diogo Fagundes Lauermann e Maria Alice dos Santos Severo

 O médico no banco dos réus: um enfoque jurídico-penal acerca 

da morte como decorrência da profissão      

15:30 Leatrice Faraco Daros e Leticia Albuquerque A dimensão 

ambiental do direito penal internacional      

15:45 Bruno de Lima Silva O Direito Penal Ambiental: a necessária 

proteção frente à sociedade de risco      


