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Um Direito Penal mínimo em tempo de crise?  
Inovações e roturas na evolução do sistema penal 

 
 

Numa iniciativa ocorrida em 2010, em Viseu, foi criado o GRUPO DE 
PROFESSORES	   DE	   DIREITO	   E	   PROCESSO	   PENAL	   ‘JORGE	   DE	   FIGUEIREDO	  
DIAS’. 

Em 26 de outubro de 2012, realizou-se na Faculdade de Direito da Universidade 
Nova de Lisboa o Primeiro Encontro deste Grupo, de que viria a resultar a 
publicação de um Livro intitulado Multiculturalismo e Direito Penal, contendo as 
comunicações daquele evento. Ficou, então, acordado que se realizaria um 
Segundo Encontro e que um dos locais possíveis seria Braga. 



É neste sentido que, em moldes semelhantes aos do Primeiro Encontro, se 
realizará o  SEGUNDO ENCONTRO, no dia 10 de outubro, em Braga, na Escola 
de Direito da Universidade do Minho. Trata-se de um Encontro aberto a todos 
os doutorados em Direito e Processo Penal, mas também aos doutorandos, e terá 
como tema central "Um direito penal mínimo em tempo de crise? Inovações e 
roturas na evolução do sistema penal". 

Em nome da organização, remetemos o programa deste Segundo Encontro, 
esperando que seja muito proveitoso para todos. Pede-se, naturalmente, a mais 
ampla divulgação pelos colegas da área. Espera-vos, como sempre, uma calorosa 
receção minhota. 

Braga, setembro de 2014 
  



 Programa 
 
10.30 Horas: Encontro de doutorandos 
 
Almoço Livre 
 
14.15 Horas: Abertura do Encontro 
 
14.30 Horas: I Painel – Moderadora: Paula Ribeiro de Faria (UC) 
 
 

- Maria Teresa Beleza (FDUNL): Intervenção mínima, proteção penal de direitos e 
Direito Internacional: O caso da «Convenção de Istambul» (2011) 
 

- Cláudia Santos (FDUC): Justiça Restaurativa em Portugal: aquilo que afinal (não) 
temos 

 
- Fernando Conde Monteiro (EDUM): O ser humano moderno: da crise à sua 

(in)superabilidade e do papel do direito penal neste contexto 
 
16.00 Horas: debate 
 
16.30 Horas: pausa 
 
16.45 Horas: II Painel – Moderador: Manuel da Costa Andrade (FDUC) 
 

 
- João Matos Viana (FDUL): A eventual responsabilidade jurídico-penal de 

instituições de crédito pela contratação de produtos derivados (CDS's e CDO's), no 
quadro da crise financeira 
 

- Fernando Torrão (ULusíada): Intervenção punitiva e crise económico-financeira: 
direito penal neoliberal? 

 
- Germano Marques da Silva (UC): O populismo penal e a rotura do sistema 
 

 
18.15 Horas: debate 
 
18.45 Horas: encerramento, com apresentação do Livro do I Encontro  
 
20 Horas: Jantar* 
 
 
A participação no II Encontro é gratuita, mas está sujeita a inscrição para o endereço 
direitopenalminho@gmail.com, até ao dia 7 de outubro. Toda a correspondência relativa 
a este Encontro deverá ser enviada para o mesmo endereço. 
 
*A participação no jantar (a cargo de cada participante) está igualmente sujeita a inscrição para o 
endereço e data indicados. 
 


