
 

ANEXO II  

LISTA DEFINITIVA DE GRUPOS DE TRABALHO COM EMENTAS DESCRITIVAS 

 

GT 01: Direito Penal e Ativismo Judicial 

GT 02: Para Além da Lava Jato: Investigação e persecução penal no âmbito da criminalidade complexa e organizada 

GT 03: Autoritarismo e Sistema Penal 

GT 04: Justiça Negociada e Direito Premial: novos fundamentos ou novos instrumentos para a justiça penal? 

GT 05: Processual Penal Contemporâneo e Novas Tecnologias 

GT 06: Dados, Privacidade, Investigação Criminal e Prova Penal 

GT 07: Políticas Criminais Contemporâneas Questões Persistentes e Emergentes 

GT 08: Criminologia Crítica e Mídia: interlocuções na interface entre o Direito e a Comunicação 

GT 09: Teoria e Prática da Justiça Restaurativa: em busca de um modelo crítico para a América Latina 

GT 10: Crimes Sexuais e suas Implicações Criminológicas na Atualidade 

GT 11: Gênero e Sistema de Justiça Criminal 

GT 12: Pesquisa Empírica em Ciências Criminais 

GT 13: Dinâmicas Prisionais na Contemporaneidade 

GT 14: Instituições de Privação de Liberdade: debates contemporâneos 

GT 15: Linchamentos, Desaparecimento Forçado, Morte no Cárcere e Responsabilidade Internacional do Estado 

GT 16.1: Covid19 e Execução Penal: gramáticas e desafios das prisões no contexto de pandemia  

GT 16.2: Covid19 e Execução Penal: gramáticas e desafios das prisões no contexto de pandemia 

GT 17.1: Lei de Drogas, Territorializações e Controle Social: aspectos dogmáticos, processuais e criminológicos  

GT 17.2: Lei de Drogas, Territorializações e Controle Social: aspectos dogmáticos, processuais e criminológicos  

GT 18.1:  Justiça Juvenil: Infância e Juventude e os direitos humanos  

GT 18.2:  Justiça Juvenil: Infância e Juventude e os direitos humanos  

GT 19: Interfaces entre Direito e Arte 

GT 20: Mutações no Campo Penal no Séc. XXI: Entre o Punitivismo, a Vigilância e Dignidade da Pessoa Humana 

GT 21: Racismo e Punitivismo: Faces do Sistema de Controle Brasileiro 

GT 22: Violência e Diversidade Sexual 



 

GT 01: Direito Penal e Ativismo Judicial. 

 

Ementa: É parte da realidade jurídica, não apenas no Brasil, o fenômeno conhecido por 

ativismo judicial, em muito gerado por aquilo que alguns denominam de judicialização da 

política. Os ramos eleitos do governo, não raro, incorrem em inércia marcante no que toca 

a materialização de determinados direitos, a demandar, ou não, modulações normativas, 

o que tem produzido verdadeira escalada na busca de intercessão do Judiciário. Decisões 

recentes, sobretudo da Suprema Corte, têm colocado dúvidas importantes sobre seus 

próprios limites, sobrando acusações de invasão das atribuições constitucionais de outros 

poderes. Nessa moldura, o GT “Direito Penal e Ativismo Judicial” se abre como ponto de 

encontro das reflexões sobre os limites constitucionalmente adequados da atuação 

judicial, em temas caros às teorias gerais da norma penal, do delito e da sanção penal, 

procurando identificar as características das decisões excessivas e das deficientes, em 

busca de um modelo de equilíbrio efetivo. 

Palavras-chave:direito penal, ativismo judicial, judicialização da política, separação dos 

poderes, legalidade. 

 

Coordenação: Rodrigo Moraes de Oliveira e Fabio Roberto D’Avila 

  



 

GT 02: Para além da Lava Jato: Investigação e persecução penal no 

âmbito da criminalidade complexa e organizada. 

 

Ementa: Ao lermos os jornais diariamente, não raro nos deparamos com notícias sobre 

megaoperações realizadas no âmbito do combate à criminalidade organizada, Operações 

que, em muitos casos, dão origem a megaprocessos criminais de alta complexidade. 

Esse novo modelo processual pode ser entendido como uma  nova estratégia de controle 

visando a neutralização das atividades do crime organizado, dando ênfase em 

investigações longas e complexas que visam prisões massivas. Se, por um lado, este 

modelo pode trazer um impacto positivo na redução da criminalidade organizada, por 

outro lado, ele levanta questões importantes em relação à aplicação dos princípios 

fundamentais da justiça criminal, tanto no âmbito da investigação, quanto do processo 

penal. O presente grupo de trabalho busca reunir pesquisadores que tenham como objeto 

as estratégias estatais de enfrentamento à criminalidade complexa, buscando entender 

suas formas de organizaçao, seus limites, bem como os problemas decorrentes deste 

novo modelo de justiça criminal. De forma não exaustiva, serão bem-vindos os trabalhos 

que discutam métodos de investigação e meios de obtençaõ de prova no âmbito da 

criminalidade complexa, a atuação de forças-tarefa e grupos especializados do Ministério 

Público, bem como o funcionamento  de varas especializadas do combate ao crime 

organizado.  

Palavras-chave: Criminalidade complexa, crime organizado, investigação criminal, 

persecução penal. 

 

Coordenação: Fernanda Prates e Thiago Bottino 

  



 
GT 03: Autoritarismo e Sistema Penal. 
 

Ementa: O presente GT tem como temática o autoritarismo no sistema penal e os temas 

que lhe são afetos. O conteúdo é essencialmente interdisciplinar e possui o enfoque 

abrangente nas ciências criminais, compreendendo múltiplos campos como (a) o 

processo penal; (b) a investigação criminal; (c) a execução penal; (d) o direito penal; (e) a 

criminologia; (f) a política criminal; (g) a segurança pública; (h) a violência, desde que 

limitada a análise para as continuidades e/ou descontinuidades do autoritarismo em 

relação ao poder punitivo estatal, preferencialmente na sociedade brasileira. A prioridade 

da abordagempreza pelo diálogo com diversas áreas do conhecimento, como a história, a 

filosofia, a sociologia, a antropologia, a economia, a psicologia e a psicanálise, entre 

outras. O objetivo geral, portanto, é fomentar a produção científica e o debate acadêmico 

sobre o autoritarismo dentro do sistema penal de forma interdisciplinar. Os objetivos 

específicos são a investigação e discussão sobre as permanências, as heranças e as 

transformações do autoritarismo e sua relação com as ciências criminais, ou seja, com o 

processo penal, a investigação criminal, a execução penal, o direito penal, a criminologia, 

a política criminal, a segurança pública e a violência em sentido amplo.  

Palavras-chave: Autoritarismo, sistema penal, heranças, permanências, transformações. 

 

Coordenação: Ricardo Jacobsen Gloeckner, Felipe Lazzari da Silveira e Bruno 

Silveira Rigon 

  



 

GT 04: Justiça Negociada e Direito Premial: novos fundamentos ou 

novos instrumentos para a justiça penal? 

 

Ementa: Nas últimas décadas,há uma clara expansão de institutos materiais e 

processuais que oferecem recompensas ao imputado pelo agir positivo (Direito Premial) e 

que permitem soluções acordadas entre as partes (Justiça Negociada). Como exemplos, 

é possível citar, de um lado, causas de extinção de punibilidade relacionadas a crimes 

tributários; de outro, a colaboração premiada, os acordos de não persecução e de 

leniência etc. Esses mecanismos vêm ganhando mais importância no cenário nacional, 

como demonstram a expansão legislativa e as frequentes manifestações dos tribunais. 

São objetivos do GT, em três níveis: (a) no técnico-dogmático, discutir as características, 

requisitos, aspectos controvertidos e fatores de distinção entre esses institutos, bem como 

sua aplicação jurisprudencial; (b) no jurídico-filosófico, refletir sobre seus fundamentos 

penais e processuais; (c) no criminológico, debater seus reflexos na estrutura e 

funcionamento das agências integrantes do sistema de justiça criminal. A pergunta de 

fundo é seDireito Premial e Justiça Negocial são novos fundamentos para o Sistema 

Penal ou novos instrumentos submetidos aos princípios e fins tradicionalmente 

reconhecidos. 

Palavras-chave: sanção premial, colaboração premiada, acordo de não persecução, 

isenção de pena, consequencialismo. 

 

Coordenação: Felipe da Costa De-Lorenzi e Michelle Barbosa de Brito  

  



 

GT 05: Processo Penal  Contemporâneo e Novas Tecnologias. 

 

Ementa: Este GT guarda pertinência com a linha de pesquisa Sistemas Jurídico-Penais 

Contemporâneos do PPGCCRIM da PUCRS. Seu objetivo é investigar o processo penal 

na atualidade em especial os impactos das novas tecnologias no exercício de garantias e 

sua interface com os direitos humanos na América Latina, a partir de sua tradição 

inquisitória e autoritária. Compreende-se o ambiente político-institucional das Américas, e 

do Brasil, como de consolidação das conquistas democráticas, as quais, embora previstas 

nas Constituições dos Estados, ainda não conseguiram se efetivar concretamente em 

razão das permanências autoritárias, que se externam no processo e na jurisdição penal. 

Interessam trabalhos que abordem as recentes reformas legislativas brasileiras como as 

incorporadas pela Lei nº 13.964/2019, as experiências de enfrentamento à situação de 

exceção trazida pela pandemia mundial de Covid 19 e novas tecnologias como, por 

exemplo, inteligência artificial, análise de dados, big data e mecanismos preditivos. 

Palavras-Chaves: processo penal, direitos humanos, pandemia, garantias processuais e 

tecnologia. 

 

Coordenação: Nereu José Giacomolli, Denise Luz e Daniela Dora Eilberg 

  



 

GT 06: Dados, Privacidade, Investigação Criminal e Prova Penal. 

 

Ementa: Os impactos da tecnologia precisam ser refletidos à luz da academia e 

introduzidos seriamente em seu ambiente. Há uma emergência no debate sobre as 

alterações sociais produzidas com o advento da tecnologia a partir dos estudos de 

metamorfose social (Beck; Harari), do redimensionamento do conceito de privacidade 

(Rodotá; Harari) e da filosofia da tecnologia (Kierkhov; Castells; Harari). Existe um 

movimento de metamorfose das relações sociais, resultado da aceleração e da nova 

complexidade decorrente da substituição de uma racionalidade não mais ancorada nas 

narrativas, mas agora na análise preditiva de dados. Nos próximos anos, perspectiva 

antecipada pela ocorrência do COVID-19, diversos campos sofrerão os impactos 

imediatos dessa nova economia, cuja utilizaçãoexponencial será realizada como 

mecanismo de controle socialna prevenção e reprovação do delito. Essa perspectiva 

justifica a proposição do presente Grupo de Estudos, que tem o objetivo de tensionar as 

garantias constitucionais com os novos regimes de tratamento e compartilhamento de 

dados para fins utilização no processo penal, notadamente nos regimes da investigação 

preliminar e da prova penal.  

Palavras-chave: privacidade, proteção de dados, processo penal, investigação criminal. 

prova penal. 

 

Coordenação: Yuri Felix e Rodrigo Oliveira de Camargo 

 

  



 

GT 07: Políticas criminais contemporâneas questões persistentes e 

emergentes.  

 

Ementa: É crescente o autoritarismo penal do sistema criminal tanto do ponto de vista 

legislativo, persecutório e dos agentes de segurança pública que revelam um verdadeiro 

sistema punitivo voltado para o gerenciamento dos indesejáveis. Seja pela lege ferenda 

que aumenta as incriminações penais subvertendo o princípio da ultimaratio legis ou o 

recrudescimento das penas, redução de garantias processuais e o endurecimento da 

execução penal. Ademais, os episódios de violência policial denunciam um Estado que 

faz com êxito a gestão dos indesejáveis e inimigos de ocasião. Igualmente, com as 

fissuras democráticas e o agigantamento dos discursos autoritários, verifica-se uma 

verdadeira tentativa de se sequestrar os movimentos sociais, marginalizando-os e 

criminalizando-os. Portanto, o grupo pretende trabalhar temas afetos à dogmática jurídico-

penal, teorias da pena, execução penal e as novas legislações na área. Ainda, permite 

discutir temas referente ao terrorismo, a reforma provocada pelo pacote anticrime, a 

criminalização de movimentos sociais, o Direito Penal do Inimigo, violência estatal, 

criminalização das drogas, novas tecnologias e controle social, etc. 

Palavras-chave: autoritarismo penal, violência estatal, política criminal, criminalização 

dos movimentos sociais, punitivismo. 

 

Coordenação: Andressa Paula de Andrade, Luiz Fernando Kazmierczak e Gustavo 

Noronha de Ávila 

 

  



 

GT 08: Criminologia crítica e mídia: interlocuções na interface entre o 

Direito e a Comunicação. 

 

Ementa: O GT “Criminologia crítica e mídia: interlocuções na interface entre o Direito e a 

Comunicação” se propõe a investigar fenômenos das ciências Criminais, especialmente 

da Criminologia Crítica, tais como o criminoso e a sua construção social, a violência 

contra minorias e críticas às políticas de segurança pública e os direitos humanos, a partir 

de uma realidade em que os elementos do campo jurídico sofrem atravessamentos pelo 

campo comunicacional, numa relação de discursividade. O GT busca tensionar as 

relações entre o campo jurídico e o campo comunicacional na construção e circulação de 

sentidos dos objetos jurídicos da criminologia, que ao fim constituirão o imaginário 

coletivo. Com esse paradigma investigativo o GT está aberto a discussões sobre: 1 – A 

midiatização das violências contra minorias; 2 – A construção do estigma do criminoso e 

as interações midiáticas na circulação de sentidos; 3 – Políticas de segurança pública no 

Brasil, sistema prisional e a relação com o imaginário sobre o crime; - 4 Direitos Humanos 

e a atuação midiática na circulação de informações e sentidos em tempos de pandemia 

de COVID-19. 

Palavras-chave: criminologia, midiatização, violências, direito, comunicação. 

 

Coordenação: Breno Inácio da Silva e Ana Paula da Rosa  

 

 

  



 

GT 09: Teoria e prática da justiça restaurativa: em busca de um 

modelo crítico para a América Latina. 

 

Ementa: A justiça restaurativa apresenta-se como um vasto campo prático e de estudos, 

marcadapor diferentes iniciativas que, consequentemente, tendem a produzir díspares 

relações com o sistema de justiça criminal tradicional. O debate crítico sobre o modelo, 

com o cotejo entre a teoria e as experiências produzidas em diversos locais,permite 

investigar os efeitos e os impactos que os mecanismos restaurativos apresentam – ou 

poderão apresentar – para reduzir a incidência do uso do sistema penal na resolução de 

conflitos criminais.A proposta de debatercriticamente o estado da arte da justiça 

restaurativa na América Latinapermite identificar as potencialidadese as limitações desse 

modelo de justiça e,ainda,verificar se a justiça criminal tradicional da região incorpora, 

coopta ou repele mecanismos de justiça que, teoricamente, deve(ria)m funcionar desde 

um novo paradigma.Assim, o GT ora proposto pretende oportunizar o debate entre os 

interessados na temática da justiça restaurativa emapear experiências em curso na 

América Latina para, ao final, melhor compreender seu potencialemancipador na 

construção de um sistema não punitivo de administração de conflitos criminais. 

Palavras-chave: justiça restaurativa, América Latina, justiça criminal, punição. 

 

Coordenação: Daniel Achutti, Maria Angélica Leal e Gabriel Carlos Fava 

  



 

GT 10: Crimes sexuais e suas implicações criminológicas na 

atualidade. 

 

Ementa: Como campo de saber interdisciplinar, o grupo de trabalho ampara reflexões 

variadas acerca dos discursos sobre a questão dos delitos sexuais. Para tanto, são 

dispostos com destaque o pensamento penal, criminológico, psicológico, psiquiátrico e 

sociológico contemporâneo, suas matrizes históricas, abordando-se as relações do 

fenômeno criminal sob o ponto de vista dos delitos sexuais em suas múltiplas dimensões, 

visando uma postura crítica e de conjunto das ciências criminais em seus diversos ramos 

e para além delas. Ademais, ganha relevo o tema no cenário da Era de Informação, onde 

delitos como a pedofilia, ocorrem com maior frequência, ganhando, inclusive, a deepweb. 

Não se olvida, ainda, o complexo diálogo transdisciplinar que permite, por exemplo, 

quanto ao debate sobre tutela de novos bens jurídicos, neurociência, atuais contornos da 

pornografia de vingança, delineamentos contemporâneos para o freamento da pedofilia, 

análise sociológica da cultura do estupro, vazamento de dados íntimos, discurso de ódio, 

novas perspectivas de punibilidade para delitos sexuais, tais como castração química, 

política criminal de restrição de direitos e distanciamento social – principalmente no 

contexto atual da sociedade de informação – temas em crescente relevo. 

Palavras-chave: crimes sexuais, neurociência, era da informação, política criminal, 

sociologia. 

 

Coordenação: Ney Fayet Júnior, Aline Pires de Souza Machado de Castilhos e 

Roberta Eggert Poll 

  



 

GT 11: Gênero e sistema de justiça criminal. 

 

Ementa: Fenômenos sociais como o crime, a criminalidade, o processo penal e as 

práticas do sistema de justiça têm sido historicamente analisados por um olhar 

universalista e totalizante. Nas últimas décadas, ganharam destaque pesquisas que se 

propõem a evidenciaras desigualdades de gênero no campo das Ciências Criminais. 

Partindo da perspectiva de que o poder é desigualmente distribuído na sociedade, o 

presente Grupo de Trabalho pretende promover um amplo debate sobre como as 

relações de gênero – em suas intersecções com raça, classe e sexualidade – estão 

imbricadas no sistema de justiça criminal, perpassando suas práticas e discursos. Nesse 

contexto, o GT buscará reunir pesquisas concluídas ou em andamento que objetivem 

colocar a categoria de gênero em perspectiva no estudo dos mais diversos temas 

relacionados ao crime: violências e vulnerabilidades de gênero, masculinidades, 

encarceramento de mulheres, direitos reprodutivos, violência contra a população 

LGBTQI+, práticas e discursos sexistas no âmbito do processo penal, perfil dos atores do 

sistema de justiça, entre tantos outros temas passíveis de discussão, seja na 

Criminologia, no Direito Penal ou no Processo Penal.  

Palavras-chave:gênero, violência, direito penal, processo penal, sistema de justiça 

criminal. 

 

Coordenação: Vanessa Chiari Gonçalves, Mariana Barrêto Nóbrega de Lucena e 

Laura Gigante Albuquerque 

  



 

GT 12: Pesquisa empírica em ciências criminais. 

 

Ementa: A pesquisa empírica no campo das ciências criminais tem se tornado cada vez 

mais relevante e necessária. Se por um lado as ciências sociais possuem, historicamente, 

a pesquisa de campo como base da análise de realidades sociais, o Direito, por muito 

tempo, não se colocou nessa posição. Entretanto, compreender a práxis jurídica por meio 

de pesquisas empíricas, seja por análises de decisões judiciais, estudo de casos 

específicos, movimentos relevantes da jurisprudência, etnografias, entre outras 

possibilidades de pesquisa, parece ser um caminho importante para o campo jurídico 

acadêmico. Nesse sentido, o estudo de decisões judiciais aparece como um interessante 

meio de se fazer pesquisa nas ciências criminais, trazendo a possibilidade de análises 

partindo de diferentes perspectivas como o esquadrinhamento de padrões de decisões, o 

estudo das mentalidades dos atores jurídicos, a análise dos discursos proferidos pelos 

julgadores, o funcionamento das instituições e mais. O debate proposto no presente GT 

tem por objetivo o diálogo entre pesquisadoras(es) que se debruçam no estudo do 

sistema de justiça criminal, pensando nos mais diversos percursos da pesquisa empírica 

com decisões judiciais e seus impactos no sistema de justiça criminal. 

Palavras-chave: decisões judiciais, pesquisa empírica, sistema de justiça criminal. 

 

Coordenação: Carolina Costa Ferreira e Marina Balestrini Kobielsk 

  



 

GT 13: Dinâmicas prisionais na contemporaneidade. 

 

Ementa: A importância deste Grupo de Trabalho reside na necessidade de construirmos 

espaços que possibilitem a apresentação e o debate das produções acadêmicas que 

abordem as dinâmicas prisionais moduladoras do fenômeno social contemporâneo do 

encarceramento em massa, tanto do ponto de vista de suas dimensões externas, tais 

como a atuação dos atores que integram o Sistema de Justiça Criminal, o crescimento da 

criminalidade violenta, o recrudescimento das formas de controle social, as produções 

normativas aderentes ao “populismo punitivo” e as narrativas morais; como do ponto de 

vista de suas dimensões internas, como o perfil sociodemográfico dos sujeitos 

encarcerados, os marcadores sociais etários, de raça e gênero, restrição paulatina dos 

direitos executórios, as rotinas de violação de direitos humanos, as singularidades que 

envolvem o aprisionamento feminino e de outros grupos sociais minoritários (LGBTs, 

Trans, estrangeiros, indígenas), o surgimento dos coletivos criminais e, as diferentes 

formas de gestão prisional que estão surgindo (co-gestão, parcerias público-privadas e 

APACs). O diálogo entre o mundo acadêmico e a sociedade civil acerca do fenômeno do 

encarceramento em massa poderá possibilitar a construção de alternativas voltadas a 

redução e, num futuro, a extinção das formas punitivas de resolução dos conflitos sociais.   

 Palavras-chave: encarceramento em massa, populismo punitivo, fluxos em cadeia, 

representações sociais da punição, aprisionamento feminino. 

 

Coordenação: Christiane Russomano Freire, Kátia Sento Sé Mello e Rafael Godoi. 

 

 

  



 

GT 14: Instituições de Privação de Liberdade: debates 

contemporâneos. 

 

Ementa: O presente Grupo de Trabalho tem por objetivo abarcar discussões 

contemporâneas sobre as instituições de privação de liberdade. Especifica-se que as 

instituições de privação de liberdade são entendidas, para fins deste grupo de trabalho 

temático, como prisões, unidades de internação para adolescentes, hospitais de custódia 

e tratamento psiquiátrico, além de outras instituições que tenham como chave a privação 

compulsória da liberdade a partir de uma decisão judicial. Serão selecionados trabalhos 

que abordem a temática a partir de ferramentas analíticas da criminologia e da sociologia 

da punição e que apontem os desafios teórico-metodológicos para entender esse objeto 

de estudo. Serão priorizadas as propostas que apresentem reflexões sobre: (i) 

marcadores sociais da diferença, notadamente classe, raça e gênero; (ii) a seletividade do 

sistema de justiça criminal e juvenil; (iii)as demandas punitivistas e as propostas 

legislativas que visem a retirar direitos da população privada de liberdade e; (iv) o controle 

externo das instituições de privação de liberdade e os efeitos da pandemia nessas 

instituições.  

Palavras-chave: instituições de privação de liberdade, sistema de justiça, seletividade do 

sistema de justiça. 

 

Coordenação: Mariana Chies Santiago Santos e Bruna Gisi 

 

  



 

GT 15: Linchamentos, desaparecimento forçado, morte no cárcere e 

responsabilidade internacional do Estado.  

 

Ementa: Em perspectiva interdisciplinar, o GT objetiva sistematizar pesquisas e publicizar 

conhecimento científico produzido nas áreas dos fundamentos culturais, políticos, 

sociológicos, antropológicos e psicológicos da vingança privada e dos  linchamentos, 

físicos e virtuais, bem como o seu trato político-criminal, a invisibilidade do fenômeno em 

relação a mulheres, comunidade LGBTQIA+ e casos ocorridos na tensão campo/cidade e 

as consequências sociais múltiplas decorrentes dessas práticas; necropolítica, mortos e 

desaparecidos no sistema carcerário de custódia do Estado; sociologia do luto, 

precariedades, violências e genocídios contra a população negra, contra grupos 

vulneráveis e contra vidas que não importam; desaparecimento forçado; direito à 

memória, à verdade e a reparação dos danos; status legal e político dos restos humanos 

e a lei dos mortos; crimes internacionais (genocídio e crime contra a humanidade)  e suas 

repercussões no cenário nacional e internacional; práticas genocidas contra grupos 

vulneráveis; crimes transnacionais; responsabilização estatal (Sistema Interamericano) e 

governamental (Tribunal Penal Internacional) por violação a direitos humanos; percepções 

sociais sobre tais questões; tratamento dado a crimes em massa, em perspectiva 

comparada, em governos democráticos ou autoritários; fenômenos complexos, nacionais 

e/ou regionais, pertinentes e correlatos a esse ementário, que retratem políticas criminais 

de omissão e/ou de inefetividade de direitos no contexto brasileiro. 

Palavras-chave: linchamentos, desaparecimento forçado, morte no cárcere, sociologia do 

luto, vidas que não importam, responsabilidade internacional estatal. 

 

Coordenação: Simone Rodrigues Pinto, Priscila Caneparo dos Anjos e Thiago 

Allisson Cardoso de Jesus 

  



 

GT 16.1: Covid19 e execução penal: gramáticas e desafios das prisões 

no contexto de pandemia (seção 1). 

 

Ementa: O contexto da pandemia do COVID-19 evidenciou os problemas centrais, as 

exclusões e as dissonâncias no Sistema de Justiça Criminal brasileiro. Diante disso, com 

mais de 70 mortes (DEPEN 2020) e mais de 11.000 contaminados no sistema prisional 

em quatro meses de pandemia, torna-se urgente e de fundamental importância fomentar 

os diálogos críticos multidisciplinares que permeiam as questões de violências e ataque 

aos direitos humanos no âmbito da execução penal. Essa é a proposta deste GT, que visa 

à discussão, dentre outros temas, dos seguintes eixos: a)Saúde Prisional em contexto de 

Pandemia; b) Direitos Humanos e sistema prisional; c) Dispositivos punitivos 

expansionistas, novas tecnologias de controle social e fenômenos regionais; d) Racismos 

e Sistema de Justiça Criminal; e) O estado de coisas inconstitucional e a execução penal; 

f) Sistema prisional, gênero e grupos vulneráveis (mulheres, população LGBTQI+, índios, 

pessoas em sofrimento psíquico, etc); g) Execução penal juvenil; h) Necropolítica e 

sistema de execução penal no Brasil. 

Palavras-chave: execução penal, direitos humanos, pandemia, saúde prisional. 

 

Coordenação: Thayara Castelo Branco e Maiquel Ângelo Dezordi Wermuth 

 

  



 

GT 16.2: Covid19 e execução penal: gramáticas e desafios das prisões 

no contexto de pandemia - Seção 2.  

 

Ementa: A conjuntura atual, diante a pandemia de covid-19, causada pela propagação do 

coronavírus, demonstra, no Brasil – e também em outros países –, um contexto prisional 

desumano. Os altos índices de contaminação e de mortes nas prisões escancaram uma 

degradação estrutural existente há muito tempo. As prisões sempre mataram e 

expuseram ao risco de morte. Ao lado de outros tantos (Carandiru, Pedrinhas, Alcaçuz 

etc.), o atual momento também pode ser visualizado, em certo ponto, como mais um 

marco da história recente de massacres nas prisões do país. Algumas medidas vêm 

sendo adotadas para enfrentar a pandemia no contexto de privação de liberdade. 

Destaca-se, por exemplo, a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, que recomendou aos 

Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo 

novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 

Assim, este GT tem como objetivo recepcionar trabalhos que explorem especificamente o 

impacto do coronavírus em espaços de privação e restrição de liberdade (prisões, 

hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico e unidades de internação de adolescentes) 

do Brasil ou de outras jurisdições nacionais (Américas, África ou Europa), como também 

experiências de enfrentamento à pandemia, ou desafios, inclusive em um panorama pós-

Covid, em torno das medidas de segurança, encarceramento feminino, vetores de 

vulnerabilidade, prisões provisórias, polícia penal, monitoramento eletrônico, visita e 

familiares, direito à informação, entre outros temas no âmbito da execução penal e a 

questão penitenciária. 

Palavras-chave: Covid-19, prisões, execução penal, desumanidade, enfrentamentos. 

 

Coordenação: Bruno Rotta Almeida, Elaine Pimentel e Patrick Lemos Cacicedo 

 

 



 

GT 17.1: Lei de Drogas, territorializações e controle social: aspectos 

dogmáticos, processuais e criminológicos - Seção 1. 

 

Ementa: Esse grupo de trabalho busca contemplar pesquisas que versem sobre as 

políticas de controle sobre as drogas em sua relação com o sistema de justiça criminal e 

com o campo da saúde pública. Nesse sentido, serão debatidos artigos que tratem de 

distintas estratégias de prevenção ao seu uso compulsivo, como redução de danos e 

modelos de abstinência; o uso cultural, ritualístico e religioso de substâncias psicoativas 

lícitas e ilícitas; perspectivas históricas, antropológicas, sociológicas, geográficas, 

criminológicas e políticas sobre os processos de produção, comércio e consumo dessas 

substâncias, dentre outras abordagens. Além disso, esse espaço também procurará 

debater sobre proibicionismo e antiproibicionismo, regulamentação e legalização, 

territorializações, encarceramento em massa, criminalização da pobreza e suas 

intersecções com gênero, raça e classe, facções criminosas e hipermilitarizações no 

contexto nacional e transnacional da chamada “guerra às drogas”. 

Palavras-chave: drogas, culturas, subjetivações, governo, controle social. 

 

Coordenação: Pablo Ornelas Rosa e Adrian Barbosa e Silva  

  



 
GT 17.2: Lei de Drogas, territorializações e controle social: aspectos 
dogmáticos, processuais e criminológicos - Seção 2. 
 

Ementa: O Grupo de Trabalho pretende analisar e discutir a atual legislação de drogas 

brasileira a partir de aspectos dogmáticos, processuais e criminológicos.O objetivo é 

debater pesquisas que abordem a política de criminalização das drogas no Brasil, 

sobretudo a contar do ano de 2006, quando a Lei 11.343 entrou em vigor e trouxe 

importantes alterações nas mais diversas dinâmicas da justiça criminal do país. Bem 

como, propõe abranger estudos que debatam as principais consequências da 

criminalização da produção, da venda e do consumo das drogas ilícitas, como o aumento 

dos índices de encarceramento e o papel desempenhado pelos agentes da administração 

da justiça penal na aplicação da legislação. O Grupo de Trabalho acolhe, ainda, 

pesquisas que examinem modelos alternativos à perspectiva proibicionista de controle 

das drogas, como aqueles que propõe a descriminalização do consumo, ou a regulação e 

legalização dos mercados. Deste modo, busca-se reunir investigações que dialoguem 

sobre a atual política de drogas e suas complexidades, que vão desde o texto da lei, até 

sua aplicaçãoantes, durante e depois do processo penal, bem como acerca dos 

consequentes reflexos no campo social brasileiro. 

Palavras-chave: Lei 11343/06, lei de drogas, política criminal de drogas, justiça criminal. 

 

Coordenação: Marcelo da Silveira Campos e Laura Girardi Hypolito 

 
  



 

GT 18.1: Justiça Juvenil: Infância e Juventude e os direitos humanos - 

seção 1.  

 

Ementa: A proposta do presente Grupo Temático trata-se de um olhar interdisciplinar 

para a proteção e garantia de Direitos Fundamentais de Crianças e Adolescentes no 

Brasil nos dias atuais. No ano que o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA)completa30 anos, ainda se observam várias violações de Direitos por quem deveria 

protegê-los. Trabalhamos com a questão da responsabilidade equitativa prevista no texto 

constitucional e pelo ECA quanto a família, sociedade, comunidade e principalmente o 

Estado e a teoria da Coculpabilidade. Tais questões são de extrema importância e 

pertinência dentro das Ciências Criminais pois além da responsabilidade civil, vigora a 

responsabilidade e ainda a corresponsabilidade criminal pelas ações ou omissões dos 

atos as crianças e adolescentes. Fora isso, também na criminologia podemos observar 

diversos olhares para a criminalidade na infância e principalmente suas consequências 

para o mundo adulto. Fora isso, podemos destacar o agravamento de diversas violações 

de Direito voltado a Pandemia do COVID 19, onde podemos observar todos os dias com o 

crescimento de denúncias de violências cometidas contra crianças e adolescentes, ou 

mesmo suas dificuldades dentro da articulação da rede de proteção. Assim, a sugestão e 

discutir e dividir experiências, relatos e pesquisas na área da infância de forma 

interdisciplinar, até pela formação dos propositores, que envolvam questões de proteção, 

omissão, adolescentes em conflito com a lei, medidas socioeducativas e imposição de 

medidas socioeducativas.  

Palavras-chaves: crianças e adolescentes, questões criminais, violação de direitos, 

(co)responsabilidade criminal. 

 

Coordenação: Dirceia Moreira, Elisa StrobergSchultz e Paulo Fernando Pinheiro  

  



 

GT 18.2: Justiça Juvenil: Infância e Juventude e os direitos humanos - 

seção 2. 

 

Ementa: A proposta do presente Grupo Temático trata-se de um olhar interdisciplinar 

para a proteção e garantia de Direitos Fundamentais de Crianças e Adolescentes no 

Brasil nos dias atuais. No ano que o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA)completa30 anos, ainda se observam várias violações de Direitos por quem deveria 

protegê-los. Trabalhamos com a questão da responsabilidade equitativa prevista no texto 

constitucional e pelo ECA quanto a família, sociedade, comunidade e principalmente o 

Estado e a teoria da Coculpabilidade. Tais questões são de extrema importância e 

pertinência dentro das Ciências Criminais pois além da responsabilidade civil, vigora a 

responsabilidade e ainda a corresponsabilidadecriminal pelas ações ou omissões dos 

atos as crianças e adolescentes. Fora isso, também na criminologia podemos observar 

diversos olhares para a criminalidade na infância e principalmente suas consequências 

para o mundo adulto. Fora isso, podemos destacar o agravamento de diversas violações 

de Direito voltado a Pandemia do COVID 19, onde podemos observar todos os dias com o 

crescimento de denúncias de violências cometidas contra crianças e adolescentes, ou 

mesmo suas dificuldades dentro da articulação da rede de proteção. Assim, a sugestão e 

discutir e dividir experiências, relatos e pesquisas na área da infância de forma 

interdisciplinar, até pela formação dos propositores, que envolvam questões de proteção, 

omissão, adolescentes em conflito com a lei, medidas socioeducativas e imposição de 

medidas socioeducativas.  

Palavras-chaves: crianças e adolescentes, questões criminais, violação de direitos, 

(co)responsabilidade criminal. 

 

Coordenação: Jair Silveira Cordeiro, Claudio Daniel de Souza e Daniela Mesquita 

Leutchuk De Cademartori 

  



 

GT 19: Interfaces entre Direito e Arte. 

 

Ementa: Interface entre Direito e Arte acolherá trabalhos que abordem os temas jurídicos 

de uma forma diferenciada, observando a questão da possibilidade de diálogos entre 

diversas áreas e em que isso pode contribuir para o conhecimento do fenômeno 

jurídico.As artes instigam e desenvolvem a capacidade crítica dos pesquisadores, 

despertam a sensibilidade do apreciador, permitem vivenciar situações nas obras 

literárias e narrativas fílmicas e desenvolver a empatia com o próximo, possibilitam visões 

de mundo diferentes das que já são conhecidas. Serão aceitas propostas de trabalhos 

que abordem a interface entre as Artes e o Direito por meio da análise dos textos 

literários, filmes, artes plásticas, música abram-se caminhos para discutir temas do âmbito 

jurídico, tais como pena de morte, leis justas e injustas, o impacto que as leis têm na vida 

dos cidadãos, a diferença de justiça e vingança, dentre outros; o cinema e as diversas 

possibilidades de análise de filmes que abordam julgamentos, pena de morte, o instituto 

do júri, e outros; a música e sua relação com o universo jurídico, tais como: a violência 

doméstica, as relações jurídicas vivenciadas pelos cidadãos no cotidiano. Busca-se 

proporcionar um espaço acolhedor com formas de expressão artísticas, como o Cinema, 

da Literatura, da música, das artes plásticas e em diálogocom a Filosofia, História, 

Antropologia e áreas afins. 

Palavras-chave: direito, literatura, cinema, música. 

 

Coordenação: Clarice Beatriz da Costa Söhngen, Márcia Letícia Gomes, Rosália 
Maria Carvalho Mourão 
 

 

  



 

GT 20: Mutações no campo penal no Séc. XXI: entre o 

punitivismo, a vigilância e dignidade da pessoa humana. 

 

Ementa: O Direito, a Justiça, a política pública e as instituições criminais, no século XXI, 

formam um campo penal com fortes tensões e mutações. Os discursos do medo, da 

impunidade, da segurança autoritária têm conseguido o “endurecimento” da lei penal, a 

criminalização, o aumento das condenações e do encarceramento, em regra dos mais 

pobres e dos “não brancos”. No entanto, no campo penal, também, na generalidade dos 

Estados, tem sido aprovadaspolíticas assentes na vigilância eletrônica e no controle 

social. Ou, ainda, continua um debate humanista que legitima políticas públicas de 

resposta ao crime assentes na descriminalização, na desjudicialização, na justiça 

restaurativa e nas medidas alternativas à prisão. Nesse sentido constrói-se um Direto 

penal e processual penal e uma segurança pública assente na legitimidade democrática. 

O campo penal não deve substituir as funções da política social de cada Estado. Assim, 

neste GT pretende-se mapear as recentes tensões e mutações do campo penal, através 

da análise de diversas experiências no Brasil e A. Latina, da Europa e EUA, de modo a 

contribuir, no debate acadêmico e público, para um futuro campo penal mais democrático 

e humano. 

Palavras-chave: mutação campo penal, punitivismo, vigilância, criminalização, 

descriminalização. 

 

Coordenação: Wanda Cappeller, João Pedroso e Laís Gorski   



 

GT 21: Racismo e Punitivismo: Faces do Sistema de Controle 

Brasileiro. 

 

Ementa: A estrutura racista não é apenas característica do Brasil, mas de toda formação 

de lógica eurocêntrica, sendo a manifestação e própria matriz do colonialismo, fonte 

inesgotável de violências e produção, sistemática, de corpos outrificados, desumanizados. 

Em que pesem os efeitos do racismo serem inequívocos, e facilmente observáveis em 

nosso sistema de controle, a branquitude ainda desloca o racismo para um lugar invisível 

em nosso aparato de (in)justiça, reconhecendo a “coincidência” que resulta na “clientela 

penal” mas não sua programação e funcionalismo que vinculam as agências formais e 

informais, mantendo, assim, sua hegemonia longe das críticas ao punitivismo marginal e 

fortalecendo a farsa de uma “democracia racial” que se desfaz diante dos resultados da 

nossa “guerra contra as drogas” que explicita a legalidade de políticas antinegras. 

Considerando, então, nossas características raciais específicas, o GT busca 

problematizar e discutir o racismo em suas múltiplas e violentas dimensões entrelaçadas, 

mas também resgatar e evidenciar epistemologias afrocêntricas, sobretudo as gestadas 

por pensadoras negras e pensadores negros,que abram caminhos para construção de 

uma democracia multirracial, combatendo o epistemicídio que modela os espaços 

acadêmicos, contribuindo na expansão do campo de pesquisa afro-brasileiro. 

Palavras-Chaves: Racismo, Colonialismo, Antirracismo, Afrocentricidade, Dispositivos de 

Controle. 

 

Coordenação: Luciano Góes e Ana Gabriela Souza Ferreira. 

 

  



 

GT 22: Violência e Diversidade Sexual. 

 

Ementa: Este grupo de trabalho pretende acolher estudos e pesquisas que tematizam as 

diversas formas de violência experimentadas pelas dissidências sexuais e de gênero no 

Brasil e no mundo, bem como as intersecções entre sexualidade e gênero (sem 

desconsiderar outros marcadores sociais da diferença) com os sistemas de justiça e de 

segurança pública. A temática é relevante já que os avanços em políticas públicas e 

decisões judiciais em relação aos direitos da população LGBTI+ (casamento civil 

igualitário, reconhecimento da identidade de gênero, criminalização da LGBTIfobia, 

doação de sangue etc) têm se dado em um cenário em que essa população ainda é 

vitimada por crimes de ódio baseados na orientação sexual ou na identidade de gênero. 

Além disso, nota-se um padrão de seletividade e vulnerabilidade penais específicas que 

essa população experimenta. Assim, o grupo de trabalho procura acolher análises 

empíricas e/ou teóricas que investiguem a pluralidade de formas de violência contra 

pessoas LGBTI+ (LGBTIfobia e suas derivações, ou, em outra perspectiva, um reflexo do 

hetero-cis-terrorismo), assim como epistemologias de gênero e sexualidade nos estudos 

criminológicos (criminologia queer e feminista), vitimologia e pessoas LGBTI+, gênero e 

justiça restaurativa e a relação entre sexualidade e gênero e a justiça criminal, a polícia e 

a segurança pública, particularmente considerando as dissidências sexuais e de gênero 

privadas de liberdade.  

Palavras-Chaves: Violências. LGBTI+. Criminologia. Justiça. Gênero. Sexualidade. 

 

Coordenação: Bruna Andrade Irineu, Guilherme Gomes Ferreira e Renan Honório 

Quinalha.  

 

 

 


