GRUPO DE PESQUISA MODERNAS TENDÊNCIAS DO SISTEMA CRIMINAL
REUNIÃO ORDINÁRIA

1. DATA:


26 de julho de 2014, das 9h/12h.

2. PRESENTES:


Alexey Choi Caruncho, Sílvia Neves Mayer, Paulo César Busato, Leandro França,
Priscilla Plachá Sá, Luiz Busse, Diogo Busse, Fábio Prestes, Gustavo Quandt, Sérgio
Valladão, Iuri Machado, Victor Busato, Alysson R. Artuso, Milena Rossi, Stephan
Nascimento Basso, Marlus Arns de Oliveira, Luiz Carlos Hallvass Filho, Carla Bacila
Sade, Décio David, Bibiana Fontanela, Odoné Serrano Jr., Adriano Távora, Anne
Caroline.

3. ASSUNTOS DA PAUTA:
3.1 Apresentação de proposta de identidade visual do Grupo:
Victor Busato realizou uma apresentação em Powerpoint de uma nova proposta de
identidade visual do Grupo. Após apresentar toda a pesquisa que realizou ao longo das
últimas semanas, demonstrou duas propostas de logomarca e logotipo que poderiam
ser adotadas pelo Grupo. Enquanto a primeira proposta tinha um predomínio das cores
bordô e amarela, a segunda centrou-se no azul e cinza.
Na sequência, noticiou haver identificado algumas incorreções e limitações no
formato do site do Grupo e, embora não tenha seus trabalhos especificamente voltados
para esta área, sugeriu seu aprimoramento.
Encaminhamentos:
Especificamente a respeito das propostas de logomarca e logotipo, após debate sobre
as mesmas, identificou-se a grande similitude entre as cores da primeira proposta com
aquelas que já vêm sendo utilizadas pela Revista Semestral. Justamente por isto,
deliberou-se pela utilização da 1a das propostas apresentadas (bordô/amarela).
Ressaltou-se a importância, inclusive, que referidas logos passem a ser utilizadas em
comunicações oficiais do Grupo (e-mails, certificados, próximas publicações, site,
etc.)
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Especificamente em relação ao site do Grupo, deliberou-se que Victor, juntamente
com Aline e Sílvia, realizarão contato entre si no sentido de verificar algumas
alternativas que possam implicar em alterações na estrutura do site.
Desde logo, ressaltou-se a importância de o trabalho estar focado nas seguintes
premissas: i) manter o caráter de site de um Grupo de Estudos sério e “em formato
elegante” (expressão posteriormente usada pelo colega Adriano); ii) evitar a todo
custo um formato que remeta a estrutura de um blog; iii) pensar na possibilidade de
alterações de cores, buscando justamente evitar um conflito entre a logotipo e a
logomarca escolhidas e as cores atuais do site (neste particular, a título de observação
posterior à reunião, foi repassado por Alexey a Silvia, que seja tentada a utilização das
cores bordô e tons assemelhados em substituição ao cinza e grafites hoje
predominantes); iv) identificar a possibilidade de inclusão de um espaço com senha
para eventuais compartilhamentos de arquivos entre os membros do Grupo.
Precisamente em relação a este último tópico, em caráter emergencial, foi deliberado
que a colega Silvia (juntamente com Carolina Paladino, se necessário) identifique a
possibilidade de organização do espaço utilizado pelo Grupo no dropbox, justamente
para que sirva como uma ferramenta de compartilhamento em caráter temporário. Para
tanto, porém, fundamental uma maior organização do espaço (ou quiçá criar um novo)
e limitar que a função de “editar” esteja afeta somente a um (ou alguns) membro(s)
gestor(es) do espaço.
3.2 Entrega de exemplares do Direito Penal em casos, vol. 3: Teoria da Pena:
Ao tempo em que uma vez mais se agradeceu o empenho do Grupo na elaboração do
trabalho coletivo que se encerrou com o volume 3, foi ressaltada a importância de que
o maior número possível de integrantes e autores do Grupo não somente esteja
presente no lançamento do dia 13 de agosto vindouro (no salão nobre da sede da
APMP), como também deem publicidade do mesmo em suas redes sociais e redes de
contatos.
Isto porque, diferentemente dos demais lançamentos dos quais o Grupo participou,
desta feita o evento será exclusivamente voltado ao trabalho produzido pelo Grupo de
Pesquisa (Série Direito penal em casos). A idéia, portanto, será demonstrar para a
editora que, em publicações futuras, não será necessário que o trabalho do Grupo
esteja atrelado a outras publicações, de natureza absolutamente distinta da sua.
Ressaltou-se, ainda, que simultaneamente ao lançamento da obra, está programada
uma palestra com o Prof. Juan Carlos Ferré Olivé, Catedrático de Direito Penal da
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Universidade de Huelva/Espanha, com vasta experiência acadêmica europeia e latinoamericana.
Muito embora a participação financeira editorial nas obras da trilogia ainda não seja
significativa, foi ressaltada a importância de, desde já, o Grupo ter uma preocupação
com a prestação de contas do numerário que vier a ingressar. Neste sentido, pelo fato
de ainda não ter sido criada uma pessoa jurídica específica em nome do Grupo (em
processo de concretização), deliberou-se que os relatórios financeiros que vêm sendo
enviados pela Editora Juruá ao colega Paulo Busato (afetos às vendas dos volumes da
trilogia) sejam arquivados junto à Secretaria do Grupo, disponibilizando-os a quem
tiver interesse e viabilizando um registro deste valor que, conforme anteriormente
deliberado, será revertido diretamente nos valores necessários para a criação da pessoa
jurídica do Grupo, gastos com sites, além de outros gastos do mesmo Grupo.
Na sequência, foi realizada a distribuição dos exemplares aos autores presentes e aos
membros que se encarregaram pela distribuição1. Quanto aos autores ausentes
(conforme lista controlada por Alexey), seus respectivos exemplares serão mantidos
com Paulo Busato até oportuna entrega.
3.3 Proposta de estudo voltado ao Compliance e Direito penal:
A partir de provocação do colega Fábio Guaragni, Paulo Busato noticiou o interesse
de uma aproximação do Grupo de Estudos da UNICURITIBA com o Grupo de
Pesquisa Modernas Tendências do Sistema Criminal. Segundo informado, a idéia é a
realização de um trabalho conjunto que, eventualmente, poderá implicar em produção
acadêmica conjunta e/ou individual, conforme a sequência dos trabalhos.
Por já ter trabalhado durante o período de implantação do compliance na instituição
financeira do HSBC, Luiz Busse, a convite de Paulo, fez breve explanação sobre as
características e dificuldades práticas na implantação e lida do instituto.
Desde logo, restou identificada a proximidade do estudo que estaria sendo iniciado
com umas das linhas abordadas pelo Projeto de Corrupção Privada (item 3.4).
Não se enxergando qualquer prejuízo neste ponto de contato, deliberou-se pela
realização de uma reunião futura com a presença de Fábio Guaragni, justamente no
sentido de verificar as etapas da realização deste trabalho conjunto.
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Leandro França (além do seu exemplar) restou encarregado da distribuição dos exemplares a André Sampaio (1), Clara
Masiero (1), Denise Luz (1), Fabio Fayet (1), Gabriela Schneider (1), Michelangelo (2), Nathalia Cupini (1), Noyelle Neves
(1) e Thayara Branco (1). Silvia Mayer (além de seus dois exemplares) restou encarregada da distribuição a Luiza Terra (2),
Guilherme Andrade (2) e Carolina Paladino (2). Décio (além de seus dois exemplares) restou encarregado da distribuição a
Larissa (2) e Tatiana (1). Marlus Arns de Oliveira (além de seus dois exemplares) restou encarregado da distribuição a
Gabriel (1) e Mariana (1). Retiraram seus exemplares os seguintes autores presentes: Alexey (2), Stephan (1), Carla Bacila
(1), Anne Caroline (1), Luiz Carlos Hallvavss (1), Odoné Serrano (1).
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Encaminhamento:
Sem embargo da realização da reunião futura, desde logo, restou deliberado que o
colega Décio – por força da proximidade do tema com o projeto mencionado no item
3.4 – providenciará a digitalização de material a ser repassado a todos os interessados
no estudo da temática. Até para que, em reunião futura, possam ser identificadas sob
quais perspectivas o trabalho será desenvolvido.
3.4 Projeto de Corrupção Privada:
Pelo colega Décio foi realizada uma breve exposição, procurando esclarecer mais
alguns aspectos da proposta do projeto de estudo voltado à corrupção privada. Na
oportunidade, ressaltou que uma de suas principais preocupações é a de que os
trabalhos que farão parte da coletânea não incorram no costumeiro equívoco de
abordar aspectos que, em parte, tenham sido abordados por outros trabalhos da mesma
coletânea, criando uma sequência de repetições de abordagens cansativas para o leitor.
Ressaltou-se que a melhor forma de evitar este problema seria, precisamente, por meio
da realização de pequenos seminários, nos quais será possível identificar estes pontos
de contato e de repetição, bem como eventuais deficiências no material construído.
Ressaltou-se, ainda, que, por força do caráter abrangente dos pontos inicialmente
trazidos, os mesmos poderão servir como linhas de pesquisa individualizadas, fazendo
com que cada uma delas dê ensejo a uma coletânea independente, todos dentro de um
projeto maior voltado ao estudo da corrupção.
Neste sentido, sugeriu-se que a primeira abordagem tenha início pela questão da
Compliance, tendo em vista justamente a deliberação do tema anterior.
Encaminhamento:
Sem embargo das deliberações afetas à questão da compliance, Décio realizará
levantamento para identificar membros do Grupo que estejam interessados em
participar da reorganização das delimitações do formato do projeto, bem como das
etapas que se seguirão (delimitação temática, distribuição de temas, organização de
cronograma de seminários, etc.)
3.5 Informações a respeito do Seminário realizado em Valência/Espanha e novas
propostas de projetos:
Após noticiar a importância do evento que teve oportunidade de participar no mês de
junho, Paulo Busato informou que lhe fora disponibilizado o registro impresso do
referido seminário, efetuado pelo Prof. Emilio Borja Jimenez.
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Informou que a intenção será publicar este texto na revista semestral do Grupo, dando
início a uma nova seção do periódico que certamente poderá ser reproduzida nos
números seguintes, especialmente a partir dos registros de futuros seminários que
vierem a ser realizados pelo Grupo, sem embargo de eventuais gravações em vídeo
que pudessem ser incluídas no site.
Noticiou, ainda, contato efetuado com o Prof. González Cussac (Universidade de
Valência/Espanha), a partir do qual surgiu a possibilidade da realização de seminários
e intercâmbios permanentes entre a Universidade Federal do Paraná e a Universidade
de Valência, atividades a serem instrumentalizadas por meio de convênio geral entre
ambas as instituições. Informou que nada impedirá que, no futuro, o Grupo participe
de projetos elaborados dentro deste convênio geral.
3.6 Assuntos Gerais:
a) Questão editorial: a partir de solicitação do colega Leandro França, esteve
presente Alysson R. Artuso apresentando proposta de uma nova editora que, ao seu
ver, implicaria em maior facilidade e menor custo na publicação do material
produzido pelo Grupo, especialmente por meio da utilização do sistema de EBook. Ressaltou que se a idéia central é fomentar a maior distribuição possível, tal
instrumento não pode ser negligenciado, daí a importância de ater-se a publicações
de fácil circulação e baixo custo. Ressaltou, ainda, que caso o Grupo tenha
interesse e produção suficiente poderá pensar na possibilidade do uso de um selo
editorial do próprio Grupo.
Ao tempo em que foi lembrado por Paulo Busato que, ademais do Grupo, também
o CEDPAL estaria em busca de parcerias locais para viabilizar o ingresso de suas
publicações no mercado nacional, sugeriu-se que Alysson esteja presente quando
da vinda do Prof. Kai Ambos que, certamente, poderá ter interesse em saber
detalhes do ofertado.
b) Atividades dos Professores estrangeiros visitantes nos meses de agosto e
setembro: foi noticiado que, nos próximos dois meses, simultaneamente, estarão
presentes em Curitiba – com inúmeras atividades acadêmicas – os seguintes
professores:
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O Prof. Alfonso Galán Muñoz (Universidade Pablo de Olavide), que ministrará
diversos cursos na UNIFAE, além de algumas outras atividades acadêmicas em
fase de agendamento.
O Prof. Kai Ambos (Diretor do Centro de Estudos Latino-americano de Direito
Penal Estrangeiro vinculado à Universidade de Göttingen/Alemanha), que além da
Aula Magna de abertura dos cursos da UNIFAE e do Curso da UFPR, terá outras
atividades acadêmicas igualmente em agendamento. Especificamente em relação
ao Curso da UFPR (organizado para a Sala 200), noticiou-se que o mesmo já conta
com mais de 170 inscritos e que os Cursos de Pós-Graduação de fora de Curitiba
que tiverem interesse poderão solicitar uma chave para acesso à transmissão via
streaming que está sendo programada (contato via Paulo Busato).
O Prof. Juan Carlos Olivié Ferré (Universidade de Huelva) que, além de atividades
junto à PUC/PR (13.08.2014, na parte da manhã), na FEMPAR e na APMP,
também terá outras atividades acadêmicas em agendamento.
Destacou-se, desde já, que na próxima reunião do Grupo de Pesquisa (25 de
agosto) está sendo organizada a presença dos Professores Galán Muñoz e Kai
Ambos para debater com o Grupo tema ainda a ser definido.

Alexey Choi Caruncho
Silvia Neves Mayer
Secretários
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