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SIMPÓSIO ONLINE 41 

 
Simpósio: 

 
DIREITO PENAL E MACROCRIMINALIDADE 

 
Coordenadores: 

Nome da Coordenadora 1: Regina Celi Marchesini Berardi 
Vinculação Institucional: Universidade de Salamanca - Espanha 
Resumo Curricular: Doutoranda pela Universidade de Salamanca – Espanha; Mestre em 
Direito Constitucional pela Universidade de Coimbra – Portugal. Pós-graduação em Direito 
Penal e Processo Penal -EBRADI. Advogada e professora universitária. 
 
Nome do Coordenador 2: Márcio Ricardo Ferreira 
Vinculação Institucional: Universidade de Salamanca - Espanha 
Resumo Curricular: Doutorando em Direito Penal pela Universidade de Salamanca – 
Espanha. Mestre em Ciências Jurídico-criminais pela FDUC – Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra – Portugal; Pós-graduado em Direito Penal e Criminologia pela UBA 
- Universidade de Buenos Aires – Argentina. Professor convidado do curso de Pós-graduação 
em Ciências Penais da Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Brasil. Professor titular do 
curso de direito da Faculdade Anhanguera. 

 
Linha(s) de debate (descrição do Simpósio): 

O GT objetiva reunir trabalhos, de natureza teórica ou empírica, cujos objetos e aportes 
teóricos-metodológicos abordem temáticas relacionadas ao problema da complexa 
criminalidade globalizada. Se destina a reflexão sobre fenômenos ligados aos crimes que afetam 
interesses coletivos, como por exemplo, o Cibercrime, a corrupção, a lavagem de dinheiro e os 
crimes financeiros, criminalização das empresas e corporações, soluções negociadas. Pretende-
se ainda possibilitar seus desdobramentos em termos materiais e processuais, bem como seus 
reflexos na política criminal, em ternos de prevenção e repressão penal. Assim, os debates terão 
por escopo discutir novos instrumentos de combate/enfrentamento às violações de Direitos 
Humanos decorrentes dessa criminalidade, bem como os contornos teóricos que promoveram 
uma nova compreensão do Direito Penal na atualidade. 
 

Idioma dos resumos que serão aceitos para apresentação: 
Português (X) 
Espanhol (X) 
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SIMPOSIO EM LÍNEA 41 

 
Simposio: 

 
DERECHO PENAL Y MACROCRIMINALIDAD 

 
Coordinadores: 

Nombre del Coordinador 1: Regina Celi Marchesini Berardi 
Vinculación Institucional: Universidad de Salamanca - España 
Resumen Curricular: Doctoranda por la Universidad de Salamanca – España; Máster en 
Derecho Constitucional por la Universidad de Coimbra – Portugal. Posgrado en derecho penal 
y procesual penal – EBRADI. Abogada e profesora universitaria.  
 
Nombre del Coordinador 2: Márcio Ricardo Ferreira 
Vinculación Institucional: Universidad de Salamanca - España 
Resumen Curricular: Doctorando en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca – 
España. Máster en Ciencias Jurídico-criminales por la FDUC – Facultad de Derecho da la 
Universidad de Coimbra – Portugal; Posgrado en Derecho Penal y Criminología por la UBA - 
Universidad de Buenos Aires – Argentina. Profesor invitado del curso de Posgrado en Ciencias 
Penales de la Pontificia Universidad Católica del Paraná – Brasil. Profesor titular del curso de 
derecho de la Facultad Anhanguera - Brasil. 

 
Línea (s) de discusión (descripción del Simposio): 

O GT objetiva reunir trabalhos, de natureza teórica ou empírica, cujos objetos e aportes 
teóricos-metodológicos abordem temáticas relacionadas ao problema da complexa 
criminalidade globalizada. Se destina a reflexão sobre fenômenos ligados aos crimes que afetam 
interesses coletivos, como por exemplo, o Cibercrime, a corrupção, a lavagem de dinheiro e os 
crimes financeiros, criminalização das empresas e corporações, soluções negociadas. Pretende-
se ainda possibilitar seus desdobramentos em termos materiais e processuais, bem como seus 
reflexos na política criminal, em ternos de prevenção e repressão penal. Assim, os debates terão 
por escopo discutir novos instrumentos de combate/enfrentamento às violações de Direitos 
Humanos decorrentes dessa criminalidade, bem como os contornos teóricos que promoveram 
uma nova compreensão do Direito Penal na atualidade. 

 
Idioma de los resúmenes que serán aceptados para la presentación: 

Portugués (X) 
Español (X) 


