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EDITORIAL

Ilustríssimo leitor,

Esta edição é especial. Especial tanto pelo
conteúdo, quanto pela originalidade.
Resultado da conjugação de vários

esforços, revela-se um legítimo instrumento
institucional, para a produção de reflexões
acerca de questões, ao mesmo tempo, árduas
e relevantes.

A Procuradoria da República em Goiás, nos
dias 14 e 15 de setembro, realizou o evento
intitulado “O Sistema Penal no Estado Social e
Democrático de Direito”.

O foco do evento consistiu na discussão sobre
os reflexos que  valores, a princípio,
legitimadores do sistema penal têm produzido
no contexto social contemporâneo.

Nesse ponto, algumas distorções foram
verificadas. Princípios jurídicos surgidos durante
o Iluminismo, em defesa dos cidadãos
fragilizados pelo poder absoluto do Estado,
hoje, têm funcionado como poderosos
mecanismos de defesa da impunidade.

A Ampla Defesa, direito de todo acusado,
ganhou o significado de defesa absoluta,
ilimitada, desmedida. Fortalece-se o acusado e
enfraquece-se a sociedade.

A criminalidade, agora, desprovida do
tradicional viés da simplicidade e da
precariedade, materializa-se por meio de uma
inteligente e logisticamente estruturada
organização de indivíduos ávidos pelo
monopólio de bens que, a priori, são
titularizados por toda a coletividade.

Expandem-se as consequências das atividades
criminosas, ao passo que, em decorrência de
uma ideologia manipuladora, critica-se o
crescimento do intervencionismo do direito
penal  brasileiro.

A distinção entre acusado inocente e  acusado
criminoso parece ter perdido o sentido, a valia.
Interpretam-se, nesse contexto, os direitos e
garantias processuais, não mais como institutos
jurídicos de proteção contra  eventuais
condenações injustas, mas como regalias de que
gozam os verdadeiros criminosos.

Se lealdade remete à idéia de boa-fé e de senso
de responsabilidade pelos próprios atos, então,
a deslealdade impera no universo dos indivíduos
que, em razão de veementes indícios, são levados
a juízo pela prática de infrações penais.

Conformar-se com a deslealdade e aceitar toda
essa inversão de valores é, em realidade, uma
forma inescusável de abandono das próprias
conquistas do Estado Democrático de Direito.
É um mergulho desprotegido em um perturbador
mar de anomalias jurídicas e sociais.

Nessa perspectiva, ansiamos, sim, provocar o
descontentamento. Arraigar o sentimento de
mudança, para a formulação de propostas
inovadoras e tentadoras que possibilitem a
oportuna transformação e relegitimação do
sistema penal.

Thais Lopes Lanza Monteiro

Participantes do congresso assistem às palestras no
auditório da Procuradoria da República em Goiás
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Sistema Penal:
uma busca pelo equilíbrio

CONGRESSO

A retórica do equilíbrio pautou o
congresso “O Sistema Penal no
Estado Social e Democrático de

Direito”. O evento foi realizado nos dias 14 e
15 de setembro no auditório da Procuradoria
da República em Goiás (PR/GO). Com seis
palestras e pré-lançamento de livro, o resultado
é o avanço nas discussões de dois interesses
envolvidos na relação da causa penal: o da
sociedade (representado pelo Ministério
Público) e o do imputado.

Nessa linha, a Escola Superior do Ministério
Público da União (ESMPU) promoveu, pelo
segundo ano consecutivo, o evento em Goiânia.
Idealizados pelo procurador da República
Daniel de Resende Salgado, o congresso deste
ano e o do ano passado (Perspectivas
Relegitimadoras do Sistema Penal) contribuíram
para uma reflexão na busca por uma nova
interpretação do Sistema Penal.

“Temos hoje uma interpretação muito pautada
no Iluminismo, é preciso mudar essa visão da
existência do Estado opressor e partir para uma

concepção do Sistema Penal como instrumento
de defesa da sociedade”, pontua Daniel Salgado.

O perfil do público do evento são de operadores
do Direito, estudantes e representantes de
diversas instituições (Ministério Público Federal,
Justiça Federal, Polícia Federal, Polícia
Rodoviária Federal, Ministério Público Estadual
etc.). Com mais de 150 participantes, o
congresso teve a participação de renomados
pensadores do Direito, como o palestrante e ex-
procurador-geral da República Cláudio Fonteles.

Na abertura dos trabalhos, o chefe da PR/GO,
Marco Túlio de Oliveira e Silva, alertou que “os
direitos da sociedade estão relegados”. O público
seria, ao longo dos dois dias de discussão,
alertados pelos  palestrantes sobre essa inversão
de valores, em que os interesses individuais
sobrepõem aos da coletividade.

“Nós precisamos resgatar valores de seriedade,
honestidade, não ter medo de decretar prisão
preventiva aos autores do colarinho branco.
Precisamos também entender que a sociedade
brasileira é que está fragilizada. O individuo já
esteve muito fragilizado, porém, hoje não está
tanto”, alerta Cláudio Fonteles.

A interpretação atual do Sistema Penal é
tendenciosa sob a ótica da Ditadura (de 1964 a
década de 1980). “Há um exagero interpretativo
hoje da doutrina e de algumas jurisprudências
em relação aos direitos fundamentais, analisados
em uma única perspectiva”, explica um dos
palestrantes e juiz Federal no Espírito Santo,
Américo Bedê Freire.
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Ponderação

O equilíbrio almejado está na base do
Garantismo, que é a busca pela justa punição
dos culpados e a absolvição dos inocentes. “Não
podemos ser tão libertários, mas também não
podemos ser tão lei e ordem, tem-se que
trabalhar no meio, na ponderação”, considera o
procurador da República Daniel Salgado.

Para ele, é preciso romper a visão do Sistema
Penal como, somente, instrumento de contenção
do poder punitivo. “É necessário interpretar o
sistema como instrumento de legítima defesa da
sociedade, como instrumento de busca por uma
pacificação social, ao viabilizar medidas mais
invasivas e modernas de investigação, de forma
mais ampla, pois, muita vezes, o que se está
defendendo é a sociedade daquele indivíduo que
pode pôr em risco o próprio Estado”.

As temáticas discutidas durante o congresso
contribuíram para essa nova visão do Sistema
Penal. O evento foi aberto com a palestra do
ex-procurador-geral da República Cláudio
Fonteles:  “O Mito do Estado Policial e a Visão

O Congresso foi aberto pelo Chefe da PR/GO, Marco Túlio de Oliveira e Silva (centro). A mesa  foi composta
ainda por (da esquerda para a direita):  Carlos Antônio (Superintendente da PF/GO), Roberto Carlos de Oliveira
(Juiz Federal), Larissa Martins (Defensora Pública Federal) e Marcello Wolff (Procurador da República)

Anacrônica dos Direitos Fundamentais”. Com
essa introdução, o congresso desmitificou
conceitos e iniciou a busca por novos paradigmas
no sistema penal.

Nessa perspectiva, o procurador Regional da
República Alexandre Camanho de Assis falou
sobre o “Estado Desorganizado contra o Crime
Organizado”. Conceitos como justiça, verdade,
cidadania, dignidade e coletividade foram
discutidos. O debate avançou com as
apresentações do juiz Federal Élcio Arruda (Do
Minimalismo ao Laxismo Penal), do procurador
da República no Rio de Janeiro Marcello
Paranhos de Oliveira Miller (Juizado de Instrução
e Sistema Acusatório), do juiz Federal José Paulo
Baltazar Junior (Provas Circunstanciais e
Lavagem de Dinheiro) e do juiz Federal Américo
Bedê Freire Júnior (Lealdade Processual).

O evento foi encerrado com o pré-lançamento
do livro “Garantismo Penal Integral”. Organizado
pelos procuradores da República Bruno
Calabrich e Eduardo Pelella e pelo procurador
Regional da República Douglas Fischer, a obra
é composta por 17 artigos e 22 autores.
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Sociedade Fragilizada

A opressão sofrida pela pessoa durante a
Ditadura Militar no Brasil gerou uma
“superproteção” aos direitos individuais

em detrimento dos direitos coletivos. Nessa
relação desproporcional, o Sistema Penal é tido
como uma maneira de proteger o indivíduo contra
o braço opressor do Estado e não como um
instrumento legítimo de defesa da sociedade.

Nessa inversão lógica, são construídos mitos sob
uma visão anacrônica dos direitos fundamentais.
Para discutir esse tema, o congresso teve a
presença do ex-procurador-geral da República
Cláudio Fonteles. “Claro que o Brasil não vive
um Estado Policial. O país é um Estado
Democrático. No meu juízo, nota-se um avanço
muito grande no serviço policial. O modelo de
polícia que temos substituiu atos de truculência
por atos de inteligência”, disse acreditar Fonteles.

A visão prática e moderna do ex-procurador-
geral da República pautou sua apresentação na
abertura do Congresso. Inicialmente, clamou o
público pela busca da verdade, para depois
explicar o anacronismo como a limitação em
definir no presente usando critérios do passado,
ignorando o contexto.

“Os critérios anacrônicos na interpretação dos

Direitos Fundamentais são ainda hoje
supervalorizar a pessoa humana, o ‘eu’, em
detrimento da sociedade, do ‘nós’.  Atualmente,
acabou aquela máxima de o que é melhor para
o Estado é melhor para a coletividade, ou seja,
de que os governos só querem o nosso bem.
Não é por aí, pois hoje a sociedade enfrenta o
governo. Nisso, entra o Ministério Público, como
defensor da sociedade”, explicou.

Nessa lacuna, a atuação dos procuradores da
República e promotores de Justiça é legitimada.
“O Ministério Público é a voz da sociedade
diante do Poder Judiciário, voz que jamais pode
se calar, comprometida diuturnamente com a
democracia”, destaca o palestrante.

Porém, ele não descarta a existência de uma
“crise” no Sistema Penal. “Se virmos como
Sistema Penitenciário, do homem cumprindo
pena, há sim uma tensão, até mesmo por um
alheamento da sociedade como um todo para o
problema. Por outro lado, se enxergarmos o
Sistema Penal como mecanismo de aplicação da
lei penal, acho que precisa de algumas correções,
como tornar-se mais célere, pois não faz sentido
uma ação penal durar um ano, dois anos, enfim,
essas delongas dão a nós, brasileiros, uma
sensação de impunidade”.

Cláudio Fonteles durante palestra. Ele foi homenageado pelos procuradores da República (foto da página ao
lado). Presidiu a mesa o procurador da República Daniel Salgado (idealizador do Congresso - à esquerda)

Cláudio Fonteles
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O caminho para isso, na visão de Fonteles, seria
maior integração nos trabalhos da polícia,
Ministério Público e Justiça. “A polícia faria a
investigação criminal, o Ministério Público
trabalharia junto, sem burocratização. Já na fase
processual, poderia fazer, por exemplo, a
concentração de datas e atos processuais em
uma ou duas audiências. Em seis meses, seria
possível resolver mais de 90% dos casos”.

“Outro ponto seria uma mudança de
mentalidades, tanto dos juízes quanto do
Ministério Público e advogados. Temos que ter
pessoas mais objetivas, chega de blablablá e
teorizações, é preciso uma mudança no ensino
do Direito, que é muito tradicional. É necessário
formar operadores do Direito com uma visão
mais dinâmica, objetiva, dentro dessa visão de
solução rápida, sem prejudicar o direito de
defesa e o contraditório”, orienta.

Na crítica à teorização do supérfluo, Cláudio
Fonteles revela pouca paciência com o
rebuscamento que marca o mundo jurídico no
Brasil. Ele, que ingressou no Ministério Público
Federal em 1973, chegou a ocupar o maior
cargo da instituição pelo período de 2003 a 2005.

A palestra motivadora do ex-procurador-geral
da República marcou o Congresso. Em forma
de reconhecimento, ele foi homenageado pelo
MPF/GO com uma placa e um discurso
proferido pelo procurador da República em
Goiás Helio Telho Corrêa Filho.

Trechos do discurso em homenagem a Cláudio
Fonteles proferido por Helio Telho:

Carioca, Cláudio Lemos Fonteles nasceu em 1946, no
Bairro da Tijuca, lugar em que passou sua infância e
pré-adolescência. Cursou Direito na Universidade de
Brasília, no período de 1965/1969, onde conheceu
Ângela, por quem se apaixonou, teve 4 filhos e está
casado desde 1971.

Fonteles entrou para o MPF em 1973. Fez-se Mestre
em Direito pela UnB, em 1983. Iniciou sua carreira
docente lecionando inglês. Posteriormente, lecionou
Direito Penal e Processo Penal, sua especialidade. Ao
todo, foram 40 anos de magistério.

Atuou intensamente junto à Assembléia Nacional
Constituinte com a finalidade de conferir ao Ministério
Público a configuração constitucional que ostenta nos
dias de hoje.

Teve sua indicação para o cargo Procurador-Geral da
República aprovada pela unanimidade dos membros
da Comissão de Constituição e Justiça do Senado
Federal, exercendo-o de 30 de junho de 2003 a 29 de
junho de 2005.

Soube não só respeitar a independência funcional de
cada procurador da República, mas efetivamente
apoiou-lhes as principais e mais importantes iniciativas.
Investiu na concretização do exercício da função
investigatória do Ministério Público, dotando-o,
inclusive, de ferramentas imprescindíveis para o
enfrentamento da criminalidade organizada.

Aposentou-se das funções no Ministério Público em
2008, mas não de seus ideais. Hoje dedica-se a projetos
ligados a comunidades pobres e também a um trabalho
com dependentes químicos.
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Cinco fatores legítimos para
expansão do Direito Penal:

Durante palestra no Congresso, o juiz Federal Élcio Arruda
apresentou cinco fatores legítimos para a expansão do
Direito Penal, porém, fez uma observação. “Não é uma
expansão sem qualquer limite, sem qualquer parâmetro.
É uma expansão de acordo com a necessidade e
parametrada. Não se busca o direito penal máximo”.
Confira a explicação para cada um dos fatores
apresentados pelo palestrante:

1. Enfrentamento de novas realidades/demandas: “nós
temos a questão do terrorismo e do crime organizado,
além do meio ambiente e daqueles crimes cometidos pela
rede internacional de computadores que merecem uma
tutela mais efetiva. Essa nova realidade demanda uma
expansão do direito penal”, explica Élcio Arruda.

2. Interdependência e complexidade existentes na
sociedade: “A abordagem clássica – relação de causa e
efeito, chamados crimes materiais – tem-se revelada
insuficiente para fazer frente à criminalidade. A plataforma
atual é em grande parte de crimes formais, crimes de
mera conduta, crimes de perigo presumido abstrato, que

8

Na inversão lógica da interpretação do
Sistema Penal, “ vítima é um detalhe
no processo”. Quem afirma isso é o

juiz Federal em Rondônia Élcio Arruda. Durante
o Congresso, ele apresentou a palestra “Do
Minimalismo ao Laxismo Penal – uma visão
crítica”. A apresentação foi pautada pela censura
aos defensores dessa linha de pensamento em
que “só  o réu tem direito” enquanto a sociedade
fica à mercê da própria sorte.

O minimalismo penal, de acordo com o
palestrante, é um movimento criminológico sob
a plataforma do chamado direito penal mínimo.
Nessa perspectiva, prega-se uma obrigação
constitucional de descriminalizar, com intenção
de utilizar cada vez menos penas privativas de
liberdade e o uso cada vez maior dos
substitutivos (mais conhecidos na prática jurídica
como penas alternativas).

“O direito penal mínimo, em diversos aspectos,
parece não ser mais desejado pela sociedade.
Há motivos legítimos para isso, e a sociedade
clama por um direito penal mais alargado e
expressivo. A aplicação desvirtuada do
minimalismo deságua no chamado laxismo
penal”, alerta Élcio Arruda.

O laxismo é a aplicação desvirtuada do direito
penal mínimo. Seus adeptos postulam sempre
pela absolvição do agente, independentemente
das circunstâncias, com aplicação da pena

Élcio Arruda

“Só o réu tem
direito, a vítima
é um detalhe”

Élcio Arruda falou sobre o tema ““Do minima
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mínima ou absolvição, já que o agente é vítima
das condições sociais e econômicas. “Há uma
inversão nisso, a culpa pelo crime deixa de ser
do criminoso, sendo jogada para a sociedade.
Os laxistas defendem ainda que deve se buscar
sempre alguma questão técnica no sentido de
anular o processo”, desabafa.

Se não é interessante à sociedade, a quem interes-
saria o laxismo penal? A resposta do palestrante
é contundente: interessa ao crime organizado.
“Vemos juristas de laboratórios, juristas de salão,
que propõem soluções sem qualquer
compromisso com a realidade. O que importa,
dizem eles, é a intenção. É exatamente isso,
laxismo penal é que tem feito, também, com que
a sociedade postule por mais leis penais”, critica.

Essa ânsia social por mais regras é resultado de
um clima pessimista espelhado pelos meios de
comunicação, na construção de uma fábrica de
medos, em que impera o sentimento de
corrupção. O juiz Élcio Arruda explica que,
justamente por isso há cinco fatores legítimos para
a expansão do Direito Penal (ver box).

“O crime organizado, na verdade, significa a
corrupção do próprio poder público, da polícia,
do Ministério Público, do Judiciário, do
Legislativo, do Executivo. Paralisa-se o combate
à criminalidade. O crime organizado advoga o
laxismo penal justamente por isso, para que a
leniência do sistema permita que os peixes
graúdos escapem. Os maiores sectários do
laxismo são do crime organizado e possuem
lobby em todos os setores, inclusive no
Legislativo”, denuncia.

Para o palestrante, o antídoto é a revitalização
da sociedade, buscando fomentar a escola, o
trabalho, a religião, a família e os órgãos
assistenciais. “Direito, sim. Obrigação, também.
Liberdade e igualdade, sim. Compaixão e
solidariedade, também”, conclui.

imalismo ao laxismo penal – uma visão crítica”

são aqueles que bastam o risco do resultado para haver a
criminalização”.

3. Relações sociais cada vez mais complexas: “Nas
relações cada vez mais interdependentes na sociedade,
para que o direito de uma pessoa seja realizado, necessita-
se do comportamento positivo de outro indivíduo. Se
houver omissão, o direito não é realizado. Nessa
perspectiva, tem ganhado corpo a criminalização das
chamadas omissões”.

4. Classes passivas: “São bolsistas, beneficiários de
prestações públicas de todos matizes, exigindo um Estado
provedor máximo. Porém, é incompatível com um Estado
Máximo um direito penal mínimo, dessa forma, surge a
demanda de expansão do direito para atender essas novas
postulações estatais”.

5. Ineficiência dos mecanismos informais de combate
ao crime: “Esses mecanismos informais são a família, o
trabalho, a religião, os órgãos assistenciais. Essas
instituições quando operam fazem com que muitas
pessoas não ingressem na senda do crime. Porém, hoje,
esses mecanismos caíram no descrédito, o que leva a
uma convocação do direito penal para fazer frente aos
reclames sociais por segurança pública”.
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A moderna criminalidade é sustentada
pelo tripé “lavagem de dinheiro”,
“corrupção” e “crime organizado”. Essa

é a tese do juiz Federal e doutorando em Direito
José Paulo Baltazar Junior, do Rio Grande do
Sul, que ministrou a palestra “Provas
Circunstanciais e lavagem de dinheiro”.

“Onde há crime organizado vai haver corrupção.
Ele só se perpetua quando há corrupção ou, no
mínimo, tolerância por parte de agentes públicos,
que recebem valores do esquema de corrupção.
Tanto o agente público quanto o autor do crime
organizado vão precisar lavar dinheiro, daí fecha
o tripé que sustenta a moderna criminalidade”,
explica Baltazar.

A lavagem de dinheiro, como os crimes
econômicos e empresariais, não segue a linha
da criminalidade tradicional (por exemplo, o
roubo e o estupro), pois é difícil obter uma prova
direta da ocorrência dos fatos. Nessa
perspectiva, é preciso lançar mão de indícios,
pois a prova corresponde a um mosaico. “Você
pega uma informação aqui, outra ali, nessa
tentativa de reconstrução da verdade, que é o
procedimento de produção da prova”, analisa.

O juiz Federal pontuou ainda as três fases da
lavagem de dinheiro: acumulação, dissimulação e
integração. A acumulação ou colocação é quando
o lavador tem o recurso oriundo do tráfico e
investe esse dinheiro em imóveis ou deposita
numa conta no Brasil ou no exterior. A
dissimulação é a tentativa de desvincular os
valores de sua origem criminosa. Para isso, usam
“laranjas”, contrabando de dinheiro,  “malas
pretas”, além de misturarem esses valores com
dinheiro proveniente de atividade lícita.

A terceira fase é a integração ou reciclagem, que
é o reingresso dos valores à economia lícita.
“Então o lavador investe aquele dinheiro em uma
atividade empresarial, aí ele passa a se colocar
como um empresário”, revela.

Nessa nova criminalidade, de acordo com o
palestrante, é preciso usar várias inteligências. “É
necessário que o Ministério Público se aproxime
da Polícia, da Receita Federal, da Fazenda
Estadual, do Banco Central, e esses órgãos
reunidos conseguirão interpretar uma prova que
é mais complexa e chegarão a um resultado
melhor. Neste contexto, o Ministério Público tem
um papel fundamental de assumir a liderança desse
processo e convocar essas instituições para uma
persecução criminal eficiente”.

Na busca por essa eficiência, José Paulo Baltazar
cria o “modelo funcional garantidor”, em que se
teria uma justiça penal que alcançasse seus
objetivos, respeitando os direitos fundamentais.

Reconstrução
da verdade na
produção de

provas O tema do juiz Federal José Paulo Baltazar Junior
foi “Provas circunstanciais e lavagem de dinheiro”

Paulo Baltazar

O juiz Federal Leão Aparecido Alves presidiu a mesa
nas palestras de Paulo Baltazar e Marcello Miller
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A sociedade clama por um sistema de
justiça criminal mais rigoroso. Sob essa
premissa, utilizando-se do Direito

Comparado, o procurador da República no Rio
de Janeiro Marcello Paranhos Miller ministrou
a palestra “Juizado de Instrução e Sistema
Acusatório”, no segundo dia do Congresso.

Para ele, o Brasil deve parar de copiar modelos
externos como se fossem fórmulas mágicas para
resolver os problemas do Sistema Penal do país.
Exemplo disso é a desnecessidade de se adotar
um modelo caro e que não pode ser
generalizado, como os juizados de instrução, bem
em voga na França. “Os franceses estão
abandonando este modelo”, alerta.

De acordo com o procurador, há um equívoco
na compreensão do conceito de juizado de
instrução. “No Brasil, a ideia de que o juizado
de instrução seria muito parecido com o inquérito
policial se popularizou. A definição é muito mais
parecida com outro modelo que temos no nosso
sistema processual, que é o modelo do
‘iudicium accusationis’, procedimento utilizado
perante o tribunal do júri”, destaca.

A solução na busca por um sistema acusatório
mais rigoroso, na opinião de Marcello Miller, é
lançar um olhar para o Direito Comparado. “Se
fizermos isso, veremos uma noção massiva e
crescente do sistema acusatório e isso não
significa que a gente deve copiar, porque
copiamos mesmo, mas temos que entender que
o Direito Constitucional e o Direito Processual
se movimentam nessa direção”, conclui.

“Se os fatos mudaram, o direito também tem
que mudar. Vivemos hoje um tempo em que o
Direito Civil mudou, o Processo Civil mudou, o
Direito Comercial mudou. Será que só o Direito
Penal e o Direito Processual Penal têm que
continuar no século XIX?”, lança a pergunta.

 Por um sistema
 penal mais

rigoroso

O procurador da República (RJ) Marcello Miller
durante palestra

Prova indiciária
Nessa lacuna deixada pelo Sistema Penal, a prova
direta não é mais possível, na maioria dos casos, na
moderna criminalidade. Por isso, nas mudanças atuais
e nas que virão, os indícios de crime serão
fundamentais para o procedimento da produção da
prova. Na lavagem de dinheiro, por exemplo, o
palestrante detalha os três momentos de análise da
prova indiciária.

O primeiro momento é o recebimento da denúncia com
base em indícios do crime antecedente. “Não precisa
haver prova plena do crime anterior, por exemplo, usa-
se o crime de tráfico para que a Justiça receba a
denúncia por lavagem de dinheiro, porém, é preciso
ter,  no mínimo, indícios”, ensina.

O julgamento da ação penal é o segundo momento.
Nesse ponto, será discutida se a prova é ou não
suficiente. Para tanto, busca-se uma intersecção entre
os crimes antecedentes e a existência de um patrimônio
inexplicável, tipologia comum na lavagem de dinheiro.
“Dinheiro não tem cheiro e não tem marca, são ativos
anônimos. Não tem como vincular diretamente.
Portanto, a prova aqui é por excelência indiciária”.

O terceiro momento é a devolução dos bens. Se
verificada a licitude das provas, haverá o perdimento
quando o réu for condenado. “Só por meio desse
conjunto de indícios, conseguir-se-á a condenação
por lavagem de dinheiro. Dificilmente haverá prova
direta de que os valores decorrem do ato de tráfico ou
da corrupção”, finaliza.

Marcello Miller
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O Estado virou as costas para a
sociedade. Essa é a constatação do
procurador Regional da República

Alexandre Camanho de Assis. Sob o título “O
Estado Desorganizado contra o Crime
Organizado”, o palestrante alerta que “os
cidadãos estão encarcerados e os bandidos
estão soltos”.

“O Estado desorganizado é reflexo de uma
sociedade que se fragmenta cada vez mais,
priorizando o indivíduo em detrimento da
coletividade. Porém, é o nosso papel rever isso,
reavaliar e tentar redirecionar tanto o Estado
quanto as mentalidades de forma que passamos,
sem desmerecer o indivíduo, a valorizar a
coletividade social”, pontuou Alexandre
Camanho de Assis.

Para ele, uma série de conceitos precisam ser
revistos. “Justiça, verdade, cidadania, probidade,
dignidade, coletividade, indivíduo, entre outros,
transformaram num discurso comum e precisam
ser revalorados de forma que a gente caminhe

“Os cidadãos estão encarcerados
e os bandidos estão soltos”

para uma sociedade melhor”.

Na desorganização do Estado, só quem se
beneficia, de acordo com o palestrante, é o
bandido. Durante o debate, como exemplo disso,
destacou a tensão entre o Ministério Público e a
Polícia. Para o procurador Regional da República,
as diferenças são inevitáveis, entretanto, “é o
momento de perceber que esse fracionamento
não leva nenhum benefício ao aprimoramento do
Estado, nem na melhoria das condições da
sociedade e do cidadão em si”.

Nessa perspectiva, a sociedade vive numa
situação de medo. “O cidadão comum procura
se rodear de uma série de questões de segurança
no seu cotidiano, hábitos que fazem com que ele
usufrua cada vez menos a vida. Hoje o cidadão
tem que voltar mais cedo para casa, porque a
noite é do bandido. Ele tem que  investir, com
custos milionários, na segurança de sua casa,
porque o bandido está na rua e não foi preso,
apesar de ter sido pedida a sua prisão, isso é
uma inversão lógica das coisas”, conclui.

Alexandre Camanho de Assis aborda o tema “Estado  desorganizado contra o crime organizado”. A mesa foi
presidida por Déborah de Barros Amorim, delegada da Polícia Federal em Goiás

Alexandre Camanho
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O abuso da ampla defesa é deslealdade
no processo, vivemos uma crise de
valores e a sociedade perdeu suas

referências. Essas três orações poderiam estar
destacadas com aspas, pois são citações do
palestrante e juiz Federal Américo Bedê Freire
Júnior, do Espírito Santo. Porém, o destaque fica
por conta de ocupar o topo da página. As frases
não foram ditas em sequência, mas sim durante
uma hora de debates e discussão.

Optar por discutir “Lealdade Processual” no
encerramento do Congresso foi uma decisão
estratégica, já que os conceitos obtidos durante
todo o evento puderam ser utilizados nas
explicações do palestrante. “É finalidade do
processo que nenhum inocente seja condenado,
mas também é finalidade que nenhum criminoso
fique impune”, pontua Américo Bedê.

Nessa busca pelo equilíbrio, o juiz Federal faz
um desabafo: “a ampla defesa não é um cheque
em branco”, numa tentativa de destacar que não
são leais, em nome desse direito, pedidos
procrastinatórios no processo. “Chega de
juntada de documentos inúteis, diligências
desnecessárias, embargos declaratórios
infundados e repetitivos”.

Numa relação entre a ampla defesa e a
deslealdade processual,  Américo Bedê destaca
que esse direito é importantíssimo, mas tem
limites. “O direito de um acaba quando começa
o direito do outro, essa frase é clássica e todo

“Ampla defesa
não é cheque
em branco”

mundo tem noção disso. A ampla defesa vai
esbarrar no direito da vítima, que é a grande
esquecida no Direito Penal”, alerta.

A vítima, de acordo com ele, é quem sofreu com
o crime e é quem o Estado deve proteger. “Muitas
vezes a gente vê que medidas aparentemente de
ampla defesa têm como único objetivo atrasar o
processo, tentar uma prescrição, medidas que
buscam evidentemente que o culpado não fique
condenado”, lamenta.

O palestrante explica que o direito fundamental
do indivíduo é de primeira dimensão e precisa
ser protegido, mas há um segundo direito
fundamental que é o da sociedade. Para ele, é
preciso encontrar um equilíbrio entre esses
direitos no processo. “Nessa busca, é óbvio que
o réu tenha ampla defesa, como o Ministério
Público também tenha o direito de acusar, mas
ambos têm que ser exercidos com lealdade”.

Lealdade que é definida, na palestra, como agir
de acordo com os valores da ética e moral. “A
lealdade você consegue definir quando a pessoa
tem um comportamento dentro das regras do
jogo. Ela pode discutir a sua pena, a sua
condenação e até mesmo não querer ser
condenada, mas essa vontade o Estado tem que
evitar se a pessoa for culpada”, finaliza.

Américo Bedê abordou o tema “(Des)lealdade
processual”. Presidiu a mesa o procurador da
República Marcelo Ribeiro de Oliveira (à esquerda)

Américo Bedê
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NOTÍCIAS

Confira algumas opiniões e veja imagens do
Congresso “O Sistema Penal no Estado
Social e Democrático de Direito”.

“A Escola Superior do Ministério Público da União
está de parabéns mais uma vez, ao proporcionar
aos membros e servidores do próprio MPU e a
pessoas de outras atividades, mas que operam o
direito ou virão a operar num futuro breve, como
no caso dos acadêmicos, o contato com assuntos
relevantes da área.

O ano passado, esta Escola realizou outro
Congresso importantíssimo que durou quatro dias
e que ainda hoje muitos dos conceitos e reflexões
propostas continuam em minhas memórias”, José
Lindenor Chaves, delegado de Polícia Civil/GO.

“Cumprimentar o procurador da República Daniel
Salgado e todos que contribuíram para o sucesso
deste Congresso. Levo o conhecimento adquirido
na expectativa de novas oportunidades de
participação nos eventos promovidos pela
ESMPU. Parabéns aos organizadores”, Patrícia
Morais – advogada.

“Foi uma honra participar do Congresso, houve
grandes autores, grandes professores, juízes,
procuradores da República, delegados, advogados.
O evento foi um sucesso no sentido de começar a
mostrar que o Poder Judiciário e o Ministério
Público estão preocupados sim com o Sistema
Penal”, Américo Bedê Freire, palestrante.

Imagens e
opiniões sobre
o Congresso

Opinião
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No encerramento do Congresso, os
organizadores do livro “Garantismo
Penal Integral” (Editora Podivm, 436

páginas) fizeram o pré-lançamento da obra com
um debate que convergiu com toda a reflexão
realizada nos dois dias de evento. De Douglas
Fischer, Bruno Calabrich e Eduardo Pelella, o
título é composto de 17 artigos e 22 autores. A
obra não tem direito autoral e nem quaisquer
vantagens pecuniárias aos articulistas.

Das opiniões expostas durante o pré-
lançamento, podem-se tirar duas conclusões:
primeira, que as bases do garantismo são
absolver os inocentes e promover a justa punição
dos culpados, porém esta segunda parte foi
negligenciada no Brasil. A segunda conclusão é
que o garantismo nada tem a ver com
impunidade, mas é a aplicação responsável do
direito, mudando o foco de como devem ser
vistos os Direitos Penal e Constitucional.

 O procurador Regional da República e Mestre
em Direito Douglas Fischer, representando os
organizadores e articulistas do livro, concedeu a
entrevista ao lado, logo após o encerramento do
Congresso, no dia 15 de setembro de 2009.

O que é ser garantista?
No Brasil, tem-se desenvolvido apenas um lado do
garantismo penal, como se garantismo fosse apenas a
proteção dos direitos fundamentais e individuais dos
réus e acusados no processo penal. O que defendemos
no livro, isso com base em uma profunda pesquisa
nos trabalhos do pai do garantismo penal (Luigi

Livro “Garantismo Penal Integral”
é pré-lançado no Congresso

aplicada plenamente no país.

Por que o livro é dividido em artigos de autores de
todo o Brasil?
A história desse livro tem uma peculiaridade. Há algum
tempo escrevo sobre essa questão e digo que no Brasil
temos um garantismo hiperbólico monocular. É
monocular porque só enxerga os direitos fundamentais
do réu e hiperbólico porque é aplicado de uma forma
ampliada, desproporcional. No livro, fizemos o
contraponto, o garantismo tem que ser integral, nem
hiperbólico e nem monocular. Em março deste ano, os
colegas  Bruno Calabrich e Eduardo Pelella deram a
sugestão de escrevermos um livro. Depois de
amadurecer a ideia, chegamos a conclusão de que um
livro com vários textos teria maior resultado, pois a
intenção é justamente o direcionamento para a macro-
criminalidade moderna. Procuramos autores de todo o
país, juízes, procuradores, advogados. A obra é
eclética.

Qual o público-alvo do livro Garantismo Integral?
Nosso público é o mais amplo possível. Minha
preocupação inicial foi atingir os estudantes. Porém,
o livro também deve ser lido pelos aplicadores do
Direito e oxalá se a obra chegar à Suprema Corte
(Supremo Tribunal Federal - STF).

Ferrajoli), é que o conceito nada mais é do que a visão
do Direito Constitucional aplicada no Direito Penal e
no Direito Processual Penal. Nisso, é importante
distinguir que o garantismo penal não implica única e
exclusivamente a proteção dos direitos fundamentais
dos réus, que têm de ser protegidos. No entanto, há
outras classes de Direitos Fundamentais reconhecidas
expressamente pelo professor Luigi Ferrajoli (os da
coletividade), porém não desenvolvidas aqui no Brasil.
Por isso escrevemos essa obra e chamamos de integral,
porque percebemos que a teoria não está sendo

(Da esquerda para a direita): Eduardo Pelella, Bruno
Calabrich, Marcelo de Oliveira (presidiu a mesa) e
Douglas Fischer, durante pré-lançamento do livro

Doutrina
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