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Prezado leitor,

Esta edição é mais que um convite à leitura: é um
chamado a uma reflexão comprometida e
necessária nos dias atuais. Revela-se uma

oportunidade privilegiada de se conhecer as questões
relevantes e polêmicas do sistema penal pelas palavras,
opiniões e questionamentos de ilustres juristas e
profissionais do Direito.

Trazemos a você um retrato do Simpósio Os Caminhos
do Sistema Penal, realizado pela Procuradoria da
República em Goiás, nos dias 24 e 25 de novembro,
juntamente com as oficinas O Futuro do Sistema Penal
e O Enfrentamento Nacional e Transnacional da
Criminalidade Graduada. O evento encerrou o ciclo
de discussões iniciado em 2008 para debater as
perspectivas de (re)legitimação do sistema penal, seu
presente e seu futuro, suas perguntas e respostas.

Foram muitos os questionamentos, mas uma resposta
é certa: esse sistema penal é complexo, pois se revela,
num sentido, meio de defesa e proteção do corpo social
e, por outro lado, consiste num instrumento de
contenção do poder punitivo do Estado. Colocar em
pauta o sistema de justiça penal, portanto, significa
fazer uma ponderação entre a proibição da proteção
deficiente dos valores que precisam ser tutelados
pelo Estado e a proibição de ele se exceder na
persecução penal.

O equilíbrio, contudo, não se revela o caminho mais
fácil. Aparentemente, é mais simples distorcer os
valores que buscam a legitimação do sistema penal e
adotar um discurso desprovido de reflexão, atribuindo
ao garantismo um sentido superficial, de defesa
desmedida, sem sopesar os demais valores da
sociedade. Nesse passo, confundem-se direitos e
garantias – materiais e processuais, conquistados
duramente pelos cidadãos que sofriam nas mãos do
Estado absoluto – com regalias a criminosos e
instrumentos de impunidade.

Em busca dos sentidos e caminhos do sistema penal,
no painel O Futuro do Sistema Penal, pudemos conferir
a apresentação de uma outra diretriz do garantismo,
questionando-nos sobre quem somos, de onde viemos
e aonde vamos. Essas perguntas não podem ser
respondidas sem um resgate da criminologia positiva,
muito bem feito no painel Criminologia Psiquiátrica
e os Empresários do Crime, nem sem uma análise crítica

dos problemas instrumentais, afetos ao processo penal,
tema tratado no painel O Sistema Recursal e a
Efetividade da Pena.

O painel Dificuldades no Enfrentamento dos Delitos
Empresariais, por sua vez, mostrou-nos que o Direito
Penal moderno reveste-se de características não
experimentadas pelo Direito Penal clássico e, assim,
enfrenta o desafio de ter que responder, de forma
proporcional e eficaz, às lesões causadas pela
criminalidade graduada. Para tanto, deve deixar
de eleger um perfil específico de criminoso a ser
punido e buscar formas contemporâneas de
persecução, adequando-as à complexidade da
sociedade da informação.

Da análise do aprofundamento das relações
internacionais – como pudemos ver no painel
Cooperação Jurídica no Enfrentamento da
Macrocriminalidade Transnacional – ao estudo das
reformas processuais, objeto do painel As Medidas
Cautelares Pessoais  na Perspectiva Garantista Penal
Integral, a busca é a garantia da efetividade no
sistema penal.

Os caminhos, portanto, são vários e difíceis, e se
desdobram em muitos outros à medida que nos
questionamos. E, nesse sentido, a resposta final só
poderá ser dada a partir de um despertar pela busca da
transformação e “relegitimação” de um sistema penal
que deve ser compreendido na perspectiva do Estado
Democrático de Direito: eficaz, atento aos valores
sociais e garantidor dos direitos fundamentais.

Marcela de Oliveira Santos

AUDITÓRIO
Cerca de 200 pessoas – operadores do Direito e
estudantes – participam do quarto ano de
discussões sobre o Sistema Penal

Editorial
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    Simpósio

Uma trégua. Entre processos, crimes, audiências,
denúncias, um momento para pensar e refletir
sobre o que estão fazendo e como estão agindo

diante dos fatos. Essa é a sensação de vários dos
procuradores da República que participaram do quarto
evento realizado em Goiás para debater o Sistema
Penal. Neste ano, em formato de simpósio e oficinas,
ganhou o nome desafiador de “Os caminhos do
sistema penal”, realizado nos dias 24 e 25 de novembro
de 2011,  em Goiânia, na sede da Procuradoria da
República em Goiás.

Promovido pela Escola Superior do Ministério Público
da União (ESMPU), com apoio da Procuradoria-Geral
da República (PGR), Ministério Público Federal em
Goiás (MPF/GO), Associação Nacional dos
Procuradores da República (ANPR) e Fundação
Procurador Pedro Jorge,  o evento foi idealizado pelo
procurador da República Daniel de Resende Salgado.

As opiniões sobre o evento podem ser conferidas nas
enquetes realizadas com os membros durante o
simpósio e que ilustram as páginas desta edição. Dessa
forma, a revista Fato Típico destaca o resultado das
discussões, que podem ser resumidas na Carta de
Goiânia (leia a íntegra do documento na página 5).

Em resumo, o Ministério Público Federal concorda hoje
que é preciso uma (re)legitimação do sistema penal,
buscando integração, eficiência, fiscalização e difusão
de ideias e valores. Para traçar essas diretrizes, porém,
foram necessários quatro anos de discussão e debates.

Carta de Goiânia sela
quatro anos de debates

“Tudo começou em 2008, quando verificamos que as
discussões sobre o sistema penal estavam sendo
disseminadas de forma unilateral e monocular. Naquele
ano, com o tema Perspectivas Relegitimadoras do
Sistema Penal, discutimos o sistema a partir do princípio
da proibição da proteção deficiente. Até então, o
sistema era todo pautado pelo princípio da proibição
do excesso, ou seja,  era visto como instrumento de
contenção do poder punitivo do Estado e não como
instrumento de legítima defesa da sociedade. Em 2009,
com o tema Sistema Penal no Estado Social e
Democrático de Direito, procuramos nos afastar um
pouco do ideário liberal-iluminista e apresentar o Estado
como garantidor dos direitos fundamentais e não como
um violador desses direitos. Em 2010, tratamos o Sistema
Penal sob uma perspectiva analítica da atuação dos
agentes de persecução criminal, bem como avaliamos a
validação de algumas técnicas especiais de
investigação”, justifica Daniel Salgado.

A busca pelos caminhos do sistema penal em 2011 se
deu a partir de seis palestras e duas oficinas
(O futuro do sistema penal e O enfrentamento
nacional e transnacional da criminalidade
graduada) – essas com participação exclusiva
de membros do MPU. Em suma, as palestras
convergiram sempre pela necessidade de buscar um
equilíbrio entre os direitos de defesa do réu e a proteção
da sociedade. A cobertura completa do evento
pode ser conferida nas próximas páginas.
Boa leitura!

ABERTURA
Procurador da República

Alexandre Moreira Tavares
dos Santos, Chefe da PR/GO,

abre os trabalhos do
Simpósio  “Os caminhos do
sistema penal” em Goiânia
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Um livro-reportagem escrito por Truman Capote
em 1966 revelava ao mundo as personalidades
frias e cruéis de Richard Hickock e Perry Smith,

que assassinaram, em 15 de novembro de 1959, quatro
membros de uma família da pequena cidade de Holcomb,
Oeste do Kansas, nos Estados Unidos. Sob o título “A
Sangue Frio”, a obra mostrou que há pessoas
destoadas de sentimentos de culpa, remorso ou
consciência moral.

“Pessoas assim são incorrigíveis, além de sua frieza e
crueldade, elas não aprendem com a punição”. Essa é a
explicação do professor da Faculdade de Medicina da
UFG Renato Posterli, palestrante que abriu o simpósio
“Os Caminhos do Sistema Penal”, sobre os psicopatas.

Com o tema “Criminologia psiquiátrica e os empresários
do crime”, o médico psiquiatra e clínico forense Renato
Posterli repassou ao público o conhecimento que
adquiriu ao longo de seus 70 anos. “Encaro esse
momento como um presente de aniversário”.

Em pé, optou por uma linguagem simples e cheia de
alegorias. Exemplificou vários casos para explicar os
tipos de psicopatia (confira na página 7) e a diferença
entre esse perfil e os psicóticos. Para presidir a mesa,
foi escolhido o idealizador do evento  e procurador da
República Daniel Salgado e como debatedor o
presidente da Associação Nacional dos Procuradores
da República (ANPR), Alexandre Camanho de Assis.

A sangue frio

 Renato Posterli

Médico psiquiatra
 e clínico forense

Renato Posterli

Os membros do Ministério Público Federal, reunidos
durante o Simpósio “Os Caminhos do Sistema Penal”, nos
dias 24 e 25 de novembro de 2011, em Goiânia/GO, com o
objetivo de discutir o aperfeiçoamento do sistema penal,
após reflexões e discussões, manifestam o seguinte:

1- o Ministério Público Federal, na busca da (re)legitimação
do sistema penal, em que é um dos principais atores, tendo
como diretriz a ponderação de ideias que defendem a
função limitadora dos bens jurídicos sob tutela do direito
penal e aquelas que se assentam em uma concepção mais
interventiva e atenta à realidade social, compreende, para
tanto, como necessários:

a- a busca da eficiência investigativa, com a intensificação
da discussão entre os órgãos de persecução criminal,
quando possível e conveniente, sobre linhas estratégicas
de investigações, bem como a coordenação e participação
ativa do Ministério Público nas definições das
prioridades investigativas;

b- a integração entre as três instâncias do Ministério
Público, respeitando-se a independência funcional e a
unidade, em especial com a implantação efetiva da
figura da coordenação criminal na Procuradoria
Geral da República, como elemento de integração
com as coordenações de primeira e segunda
instância da instituição;

c- a criação de unidade/centrais/setores de
acompanhamento de penas restritivas de direito em cada
unidade do Ministério Público Federal, objetivando tornar
efetiva a fiscalização da sanção substitutiva aplicada; e

d- o incentivo à criação de ofícios mistos, conjugando
atuação na improbidade administrativa e crime, com o
escopo de intensificar o enfrentamento à corrupção.

2- É necessária a disseminação de valores gestados dentro
do Ministério Público da Federal, objetivando fomentar a
perspectiva de (re)legitimação do sistema penal, por meio
da discussão plural implementada por cursos, eventos,
integração com o meio acadêmico e outras carreiras
jurídicas, criação de grupos de discussão e outros
mecanismos adequados.

3- Reafirmamos a importância do ambiente de reflexão
conjunta e aberta entre o meio acadêmico e os diversos
atores da persecução criminal (policiais, membros do
Ministério Público, juízes, advogados) sobre os desafios
para a sedimentação de um sistema penal eficaz, apto a
conjugar a proibição de o Estado se exceder, com a proibição
de o Estado proteger de forma deficiente os valores e
direitos dos cidadãos e da sociedade.

Leia a íntegra da  Carta de Goiânia
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Palestra
O facilitador Renato Posterli explicou que o
transtorno de personalidade antissocial,
mais conhecido como psicopatia, não se
trata de doença mental. “Entre 1 e 3% da
população é psicopata, isto é, são pessoas
que não possuem consciência moral, estão
praticando crimes como homicídios,
corrupção, estelionato. Se considerarmos a
população carcerária, esse índice sobe para
mais de 40%”.

Ao contrário, o psicótico comete delito por
ato imotivado ou fruto de delírio. “Doutor,
tem um chip na minha cabeça e estão me
controlando. É um discurso típico do doente
mental. Essas pessoas precisam ser tratadas.
Já o psicopata busca atingir um objetivo com
suas ações”.

Contudo, de acordo com o médico, há uma
leniência atual no sistema penal que privilegia os
psicopatas, o que levaria a uma situação em que até a
violência é democratizada. “Como é possível esse
paradoxo? Isso se dá porque a violência tem atingindo
a todos com a mesma intensidade. Diferente do rato
que sabe que o gato é o seu vilão, nós não sabemos
quem é o psicopata entre nós”, analisa.

Porém, algumas características são comuns entre os
psicopatas: encanto superficial e boa inteligência;
ausência de delírios ou outros sinais de pensamento
ilógico; ausência de manifestações psiconeuróticas;
inconstância; infidelidade e insinceridade; falta de

remorso ou vergonha; conduta antissocial
inadequadamente motivada; falta de ponderação e
fracasso em aprender pela experiência; egocentrismo
patológico e incapacidade de amar; pobreza geral nas
reações afetivas; irresponsabilidade nas relações
interpessoais; falta especifica de esclarecimento interior
(insight); raramente suicidas; vida sexual impessoal,
trivial, e pobremente integrada; e incapacidade de seguir
um plano de vida.

Para contrapor o pensamento do palestrante, o
debatedor Alexandre Camanho tratou do aspecto
cultural e social para o cometimento do crime. “A

sociedade precisa se mobilizar. É preciso
aprender a conviver com a liberdade e
com o rigor. Um novo Estado só pode
surgir com uma cidadania nova”. Nessa
perspectiva, o presidente de mesa Daniel
Salgado questionou quais seriam os
caminhos do sistema penal para o
desenvolvimento do combate a este
criminoso diferenciado.

Em resposta, o palestrante alertou
para o laxismo  penal e para a
continuidade delitiva dos psicopatas. “O
sistema não nos apresenta uma opção
eficaz contra aqueles que possuem
transtorno de personalidade”, enfatiza
Renato Posterli, ao ratificar a
diferenciação entre os psicóticos e
aqueles que possuem alguma espécie
de psicopatia.

Durante palestra de
Renato Posterli, o
procurador da
República Daniel de
Resende Salgado,
coordenador do
simpósio, presidiu a
mesa

O procurador regional da
República Alexandre
Camanho de Assis foi o
debatedor
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Alguns tipos de psicopatas

Psicopatas amorais: são indivíduos insensíveis, antissociais
ou perversos, destituídos de compaixão, de vergonha, de
sentimentos de honra e conceitos éticos; não sentem
simpatia pelas pessoas de seu grupo social e tem conduta
lesiva ao bem-estar e a ordem estabelecida. Os seus crimes
ocupam todos os registros, roubo, furto, estelionato, fraude,
homicídio – tudo revestido de insensibilidade diante do fato,
ou até de vaidade. Esses psicopatas são absolutamente
infensos ao pudor e à opinião pública, e seu delito resulta
da excessiva intensidade dos seus instintos e de nenhuma
inibição, pois carecem de consciência moral. É inútil qualquer
tentativa de reintegração ou regeneração, pois não existe
na sua personalidade o móvel ético sobre que se
possa influir.

Psicopatas explosivos: são indivíduos irritáveis e coléricos,
reagem com reações primitivas e por atos impulsivos. Ante
os estímulos afetivos explodem com total brutalidade e
injustiça, e,  em regra, não guardam lembrança do fato, dada
a turvação da consciência no momento da ação. Muitos
desses explosivos revelam-se como tais somente durante a
embriaguez. Esses psicopatas chegam frequentemente aos
delitos de sangue imotivados ou insuficientemente
motivados, cometem agressões pessoais, resistência às
autoridades, praticam estragos materiais, maltratam animais.

Psicopatas fanáticos: são as pessoas que se caracterizam
pela extremada importância que concedem a certas
ideologias, sejam ligadas a determinados sistemas religiosos,
filosóficos ou políticos. Jamais tem uma atitude neutra ante
um tema, uma vez que participem de uma discussão exaltam-
se e extremam-se nas contendas, às vezes de maneira
dramática, em torno de assuntos estranhos ou
insignificantes.

Psicopatas ostentativos: correspondem aos mentirosos
mórbidos e defraudadores. São indivíduos vaidosos, que
procuram aparentar mais do que aquilo que na realidade
são. É a mitomania. Esses psicopatas ostentadores aliam a
mentira e a farsa à fraude. São pessoas de humor alegre, de
maneiras afáveis e otimistas, sorridentes e solícitas, mostram
certo brilho intelectual, fazem relações e amizades facilmente,
adquirem conhecimentos superficiais sobre arte, literatura e
tecnologia, e de tudo usam para convencer suas vítimas.
Do ponto de vista psicológico, têm ambição de adulto e
imaginação de criança, e, em certa medida, são incapazes de
exercício da responsabilidade civil e penal.

Psicopatas sexuais: são perversões ou aberrações sexuais
primitivas, caracterizadas tanto pela intensidade do instinto
como pelo desvio deste em sua natureza e finalidade.

As características são antagônicas: enquanto
um tipo de crime é visível, “cruento”, atinge
vítimas determinadas e é investigado por

métodos tradicionais, o outro possui  pouca
visibilidade e tem vitimização difusa. Em vez do sangue,
o operador do direito precisa aprender a lidar com um
delito de caráter transnacional e profissional, que
necessita de técnicas especiais para ser apurado.

Essas peculiaridades, que  correspondem, basicamente,
o embate entre o direto penal “clássico” e o direito
penal “moderno”, foram apresentadas pelo procurador
da República em São Paulo Rodrigo de Grandis, no
primeiro dia do simpósio “Caminhos do Sistema Penal”,
na palestra “Dificuldades no enfrentamento dos
delitos empresariais”.

As diferenças entre essas duas correntes do direito
penal são fundamentais para compreender os
empecilhos ao combate dos crimes financeiros. Esse
tipo de delito gera enormes danos à sociedade, mas é
de difícil imputação pelas suas próprias características.
Conhecido pela atuação em casos de destaque, como
as investigações envolvendo a parceria MSI/
Corinthians, as denúncias contra o deputado federal e
ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, e o banqueiro
Daniel Dantas, de Grandis apontou dez dificuldades -
didaticamente divididas em objetivas e subjetivas -
enfrentadas para combater os crimes financeiros
(confira quadro-resumo na página 8).

Dificuldades objetivas
Do ponto de vista da persecução penal, a primeira
dificuldade enfrentada pelo MPF é a escassa

Transnacionais
e invisíveis

Conhecido pela atuação
em casos de grande
repercussão, como MSI/
Corinthians, Maluf e
Daniel Dantas, o
procurador da República
em São Paulo Rodrigo de
Grandis apresentou as
dificuldades enfrentadas
para combater os crimes
financeiros

 Rodrigo de Grandis
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visibilidade do delito. Rodrigo de Grandis sustenta que,
por meio das técnicas tradicionais de investigação, não
é possível descobrir a prática do crime financeiro, pela
sua complexidade, sem outros instrumentos de
verificação. “Não existem testemunhas e a atuação do
agente da Polícia Federal dentro da instituição financeira,
realizando buscas, é insuficiente”, justifica.

Outro entrave é a aparência de legalidade da conduta,
especialmente no que se refere ao crime de lavagem de
dinheiro. Nesses casos, há a necessidade de que esse
delito, ao ser praticado, tenha a aparência de licitude.
Numa espécie de “mea” culpa, o procurador aponta o
despreparo dos órgãos de persecução como outra
dificuldade objetiva no enfrentamento aos
crimes financeiros.

“Minha formação é jurídica, mas ao atuar nessa área
tive que conhecer melhor a seara financeira. Fiz uma
pós-graduação sobre o assunto, para entender as
manobras, como a usada pela MSI”, lembra. O
procurador diz acreditar que a criação das varas criminais
federais especializadas afetou positivamente esse
quadro, pois o MPF, em consequência, também teve
que se especializar.

Outra dificuldade enfrentada pelos membros do MPF
na investigação dos crimes financeiros é a
transnacionalidade do delito, cujos efeitos reverberam
em outros países. Nesse contexto, é imprescindível a
cooperação internacional, aprimorada, segundo de
Grandis, após o atentado terrorista de 11 de setembro
de 2001. Além disso, convenções, tratados e acordos
internacionais facilitam a troca de informações entre os
países. O procurador ressalta, entretanto, que as
diferenças entre o sistema jurídico brasileiro e o de outros
países também geram dificuldades para apuração dos
crimes, bem como a existência dos países com tributação
favorecida, os “chamados paraísos fiscais”.

No âmbito da transnacionalidade delituosa, existem
ainda os problemas de cooperação, como a
incompatibilidade de ordenação jurídica, a dupla
incriminação (a prática precisa ser considerada crime
em ambos os países), a ausência de uma regulação
específica e ainda a exigência da cláusula de
especialidade, que restringe a cooperação jurídica, de
acordo com a compreensão do país.

Dificuldades subjetivas
O procurador da República Rodrigo de Grandis apontou
quatro entraves, considerados subjetivos, para o
enfrentamento dos delitos financeiros. Entre eles, o
fato de os crimes serem cometidos por meio de pessoa
jurídica, o que dificulta a imputação. Nesse sentido, é
preciso buscar instrumentos dogmáticos, como
processar quem está no comando da pessoa jurídica,
conceituar essas instituições como “aparatos
organizados de poder” ou ainda adotar a estratégia de
configurar o empresário como  o garante do que
acontece no âmbito da empresa.

Outra característica que dificulta o enfrentamento dos
delitos financeiros, mais atrelada à criminologia do que
ao direito penal, é o forte poder econômico e político
dos  envolvidos no crime. “Em alguns casos, há um
tratamento mais benéfico para esse tipo de réu, que
inclui até mudança da jurisprudência.”

Nesse sentido, de Grandis destaca ainda que a
cumplicidade neutra das autoridades seria o principal
entrave à investigação e ao enfrentamento dos crimes
financeiros. A “vista grossa” é resultado de outra
dificuldade: a escassa reprovabilidade social do crime.
Por não haver violência explícita, esse tipo de delito é
tido como menos grave e a punição aos criminosos,
portanto, deve ser menos severa. “É um discurso
absolutamente equivocado. O crime financeiro tem uma
violência social muito forte, maior do que a da
criminalidade tradicional. Além disso, há um número
indeterminado de vítimas e, portanto, o efeito é mais
gravoso”, defende.

O Juiz Federal em Goiás
Alderico  Rocha Santos foi
o debatedor na palestra
“Dificuldades no
enfrentamento dos delitos
empresariais”

A subprocuradora-geral da
República Elizeta Maria de
Paiva Ramos  também
compôs a mesa de debate

Objetivas:
- Escassa visibilidade do crime; aparência de legalidade da
conduta; despreparo dos órgãos persecutórios;
transnacionalidade do crime e problemas de cooperação.

As 10 dificuldades para combater os crimes financeiros:

Subjetivas:
- Crimes cometidos por meio de pessoas jurídicas; escassa
reprovabilidade social do delito; forte poder econômico dos
sujeitos envolvidos e cumplicidade neutra das autoridades.
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O sistema penal não consegue encontrar uma
razão para a impunidade que ele mesmo criou.
Esse “enlouquecimento” foi evidenciado pelo

procurador da República (PR/SC) Marco Aurélio Dutra
Aydos, facilitador da palestra “O futuro do Sistema
Penal”. Na mesa, estavam ainda o juiz federal em Goiás
Marcos Antônio Saraiva, como debatedor, e o
procurador da República (PR/GO) Raphael Perissé,
como presidente de mesa.

Ao tomar o púlpito, Marco Aydos alertou que o desafio
de falar sobre o futuro do sistema penal era árduo, para
tanto, utilizou-se da categoria metafórica da história
como um “trem”, que segue um trilho rumo à estação
final. “Essa visão precisa ser abandonada. É preciso
tratar de uma dimensão do futuro no presente. Fazer
aquilo que é de nossa responsabilidade, porque dessa
forma assumimos nossas responsabilidades e não
continuamos a acreditar numa dimensão absoluta de
salvação da sociedade por um projeto que virá e que
resolverá todos os problemas em mundo perfeito”.

De acordo com o facilitador, “se percebemos o sistema
de justiça também como um sistema feito por indivíduos,
estamos trabalhando com sujeitos que são
responsáveis por esse sistema”.

Nessa concepção, não existiria um ponto de chegada
para esse “trem” simbólico, movido pela locomotiva
da história. “Na verdade, a gente vai se movimentando
como se fosse um pêndulo, para um lado e para o outro.
Quando vai demais para o autoritarismo, é que a gente
precisa ir em sentido contrário, tentando resgatar um
pouco do liberalismo e não deixar de respeitar a
soberania dos outros. A busca por equilibro é o
caminho que percebo como futuro para o sistema
penal”, pontua.

'Loucura'
Para explicar o “enlouquecimento do sistema penal”, o
palestrante apresentou duas opiniões predominantes,
que representam, na visão dele, o sistema penal e o
sistema de impunidade. Para tanto, trouxe trechos de
entrevistas concedidas por dois ministros do Supremo
Tribunal Federal (STF) à revista Veja.

O problema 'demora' é comum a ambas as opiniões,

Sistema penal
“enlouquecido”

que divergem na apresentação da posição do STF em
face da Constituição Federal. Segundo Ellen Gracie, a
Corte de 10 anos atrás era mais contida. Tendo por
foco a virada, em 2009, na jurisprudência do STF quanto
à execução provisória da pena, Marco Aydos elaborou,
em contraponto, a opinião de Joaquim Barbosa, como
“racionalização da impunidade”. Interpretada
contrariamente ao sentido usado pelo ministro, a
expressão denota um mecanismo de autodefesa de um
sistema penal que é causa de impunidade, algo que ele
não aceita.

Essa construção teórica é uma categoria que Marco
Aydos criou durante a palestra para, no âmbito do
mundo do Direito, explicar essa alienação do sistema.
Em analogia com o pensamento jurídico da “soberania
de si” e a “soberania dos outros”, isso seria “a soberania
concentrada em si mesmo”.

O caminho ou a solução, para o palestrante, seria uma
orientação à “autocontenção” (self-restriction) e
menos para o que se chama de “ativismo”, ou seja, é o
“pêndulo” simbólico buscando, continuadamente, o
equilíbrio na construção da história.

Conheça mais as ideias do palestrante.
Acesse o Blog de Marco Aydos
http://marcoaydos.wordpress.com

Marco Aurélio Dutra Aydos
é procurador da República
em Santa Catarina

Procurador da República Raphael
Perissé (ao fundo) presidiu a mesa e
o juiz federal  Marcos Antonio Saraiva
foi o debatedor

    Marco Aydos
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Tornar o sistema penal eficiente, de maneira que
a celeridade alcançada em primeiro grau possa
existir também em segundo grau, no Superior

Tribunal de Justiça (STJ) e no Supremo Tribunal Federal
(STF). Um dos caminhos para isso é a utilização racional
de recursos. É o que defende a procuradora regional
da República em São Paulo Luiza Cristina Frischeisen.

Para a procuradora regional da República, os recursos
precisam ser pensados como uma possibilidade de
reanálise das provas ou de questões processuais
pontuais. “Por isso a chamada PEC (Proposta de
Emenda Constitucional) dos recursos é necessária, a
fim de que seja possível a execução provisória, já com
julgamento em segundo grau”, pondera. Em
contrapartida, a defesa  teria outros instrumentos, como
o habeas corpus ou a possibilidade de propor uma
ação rescisória perante o STF ou STJ.

Há outras sugestões apresentadas por Luiza
Frischeisen, como a criação de turmas e câmaras
exclusivas para o julgamento de processos penais nos

Celeridade e
eficiência

A procuradora regional da República Luiza
Cristina Frischeisen destacou a importância
do evento, como instrumento de discussões
para tentar construir um sistema penal
mais eficiente

O  advogado e membro do Conselho
Penitenciário de Goiás
Francisco Damião da Silva
foi o debatedor na palestra
“O sistema recursal e a
 efetividade da pena”

tribunais, o controle da prescrição retroativa e a não
aceitação dos habeas corpus como substitutivos de
recursos (confira detalhes da proposta no box
abaixo).

Luíza Frischeisen destaca ainda que a eficiência no
uso dos recursos pode beneficiar toda a sociedade e,
em particular, o próprio réu. De acordo com a
procuradora regional da República, a população
carcerária do país poderia ser diminuída, caso os
recursos do réu que responde ao processo estando
preso fossem julgados com celeridade. “A demora desse
julgamento, muitas vezes,  faz com que as penas sejam
cumpridas em maior número de meses e anos do que as
sentenças determinam”, explica.

Utilização racional dos
recursos pode acelerar

processos e trazer
benefícios tanto para a

sociedade quanto para o réu

Propostas apresentadas na
palestra

- Exclusividade de turmas e câmaras para julgamento de
processos penais nos  tribunais;

- Utilização dos mecanismos de uniformização de
jurisprudência nas cortes de apelação e do recurso
especial repetitivo e do recurso extraordinário com
repercussão geral;

- Consolidação do entendimento ou modificação da lei
para que qualquer acórdão interrompa a prescrição;

- Consolidação do entendimento que não há início da
prescrição da pretensão executória sem o trânsito em
julgado para ambas as partes;

- Não aceitação de habeas corpus pelos tribunais como
substitutivos de recursos ou para decisões que não
sejam verdadeiramente para constranger a liberdade.

    Luiza Frischeisen
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O terrorista Cesare Battisti foi condenado à
prisão perpétua na Itália pelo assassinato de
quatro pessoas. O Brasil negou o pedido de

extradição da Justiça italiana. Esse episódio gerou uma
“crise” diplomática entre os dois países. Mas por que
não houve cooperação?

Para compreender esse contexto, é preciso entender
que o Brasil apresenta, hoje, um 'déficit' na cooperação
internacional. Esse desequilíbrio foi revelado por um
levantamento realizado pela procuradora da República
(PR/RS) Patrícia Nuñez Weber, facilitadora da palestra
“Cooperação jurídica no enfrentamento da
macrocriminologia transnacional”. Na mesa, ainda
estiveram os procuradores da República em Goiás
Marcelo Ribeiro de Oliveira (debatedor) e Léa Batista
de Oliveira (presidente).

De acordo com a procuradora, o Brasil tem 20% de
passivos e 80% de ativos na “balança” de cooperação
com outros países, ou seja, “somos muito mais
solicitantes do que solicitado. Por isso mesmo devemos
aprender a cooperar melhor”.

No caso do terrorista italiano, em Sessão Plenária de
16 de dezembro de 2009, o Supremo Tribunal Federal
(STF) definiu (por cinco votos a quatro) que a decisão
final no processo de extradição é do Chefe do
Executivo. Na época, o então presidente Luiz Inácio
Lula da Silva optou por negar o pedido italiano.

“O Brasil ainda trata a extradição como uma ideia de
respeito absoluto da soberania, esquecendo que isso
é um mecanismo de cooperação jurídica, e não de
cooperação política ou com finalidades políticas. Nesse
aspecto, talvez devêssemos repensar o papel que o
STF deva assumir nesse contexto”, ponderou a
procuradora da República Patrícia Weber.

Mecanismos
Na palestra, além da extradição, foram apresentados
outros mecanismos de cooperação internacional, como,
por exemplo, a transferência de apenado, o auxílio
direto, as cartas rogatórias, entre outros.

'Déficit' na
cooperação

internacional

Porém, apesar de existir mecanismos e o Brasil ser
signatário de acordos e tratados internacionais, uma
das falhas que vem causando o “déficit” de cooperação
é formal. “Há dificuldades de se preencher os
formulários de cooperação”, alertou a palestrante.

Além de lidar com outro ordenamento jurídico,
existe ainda a barreira do idioma. “Tive um pedido
de cooperação negado uma vez pelos Estados
Unidos porque a tradução do meu pedido foi
equivocada”, relata.

Para superar esse entrave, Patrícia Weber ensina que é
importante preencher corretamente o formulário, em
linguagem simples e clara. “É preciso descrever os fatos
para que não haja dúvidas, respondendo sempre do
que se trata e para que servirá tal pedido”.

Essa descrição é importante para que os países
solicitados averiguem os fundamentos e realizem o
controle dos pedidos. “É preciso compreender, por
exemplo, se o fato trata de dupla tipicidade e se há ou
não prescrição do crime”, ensina.

O  procurdor da República
lotado em Goiás Marcelo
Ribeiro de Oliveira foi o
debatedor na palestra de
Patrícia Weber

Procuradora da República
(PR/RS) Patrícia Nuñez
Weber, facilitadora da
palestra “Cooperação
jurídica no
enfrentamento da
macrocriminalidade
transnacional”

    Patrícia Weber
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A aprovação da Lei 12.403, em julho de 2011,
alterou o sistema de medidas cautelares
brasileiro. O assunto foi tema da palestra “As

medidas cautelares pessoais (Lei 12.403/2011) na
perspectiva garantista penal integral”, ministrada no
segundo dia do evento pelo procurador da República
em Ribeirão Preto Andrey Borges. Ele destacou como
essas mudanças influenciam o dia a dia dos operadores
do Direito, em especial, os membros do MPF. “A
interpretação deve ser no sentido de garantir não
apenas os direitos do réu, mas de toda a sociedade,
para que ela não se sinta desprotegida diante da prática
de delitos e de situações que possam colocar em risco
seus interesses e os bens jurídicos”, explica.

A medida cautelar deve ser usada para
as seguintes finalidades: garantia da
ordem pública, garantia da aplicação
da lei penal, da investigação e da
instrução criminal. De acordo com
Andrey Borges, as alterações
promovidas pela Lei 12.403/2011
tornaram o sistema penal coerente.
“Em razão de mudanças legislativas
que ocorreram desde a promulgação
do Código Penal, o sistema era
ilógico”, compara. Com a nova
legislação, a medida cautelar precisa
se adequar ao princípio constitucional
da  proporcionalidade, com a
proibição do excesso (não pode ser
mais rigorosa que a pena) e a proibição
da proteção deficiente.

Nesse sentido, surgem as medidas
alternativas à prisão, um dos
caminhos para a diminuição do
número de presos provisórios. Eles
representam, segundo dados de 2008
apresentados durante a palestra,
42,97% dos encarcerados do Brasil.
“Houve um aumento de 1.253% no

número de presos provisórios entre 1990 e 2010, que só
é possível diminuir por meio de mecanismos
alternativos”, salienta Andrey Borges. Ele lembra ainda
que o excesso de prisões preventivas foi motivado pela
inexistência de alternativas, no entanto, com a mudança
desse quadro cabe aos juízes aplicar as medidas “para
mitigar o risco que aquele imputado pode trazer
para a sociedade.”

Implementação
Mas a responsabilidade pela implementação das
mudanças proporcionadas pela nova lei de medidas

Pela
proteção da
sociedade

Procurador da República em
Ribeirão Preto e autor do livro
“Prisão e outras medidas
cautelares pessoais”, Andrey
Borges discorreu a respeito
das mudanças promovidas
pela nova lei

Nova legislação
sobre medidas cautelares

pessoais visa garantir
não apenas os direitos

do réu, mas também
os interesses da sociedade.
Além disso, pode servir para
diminuir o número de presos

provisórios no Brasil

    Andrey Borges
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cautelares pessoais não é apenas de juízes e membros
do MP. “Todos os aplicadores do Direito têm que se
conscientizar. O Poder Executivo também deve permitir
que essas alterações sejam, de fato, implementadas,
adquirindo, por exemplo, equipamentos para vigilância
eletrônica, estabelecendo uma fiscalização, entre
outras iniciativas”, pondera o procurador da República
Andrey Borges.

Também depende do poder público a implementação
do Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP),
que deve ajudar a diminuir o número de mandados de
prisão em aberto, que hoje é de 300 mil. Esse sistema,
explica o procurador da República, tem a vantagem de
centralizar os mandados, facilitando a identificação de
foragidos em todo o território nacional. “Quando for
efetivamente implementado,  o BNMP permitirá que
qualquer autoridade no Brasil possa executar esse
mandado de prisão”, complementa. A  Lei 12.403/2011
determina que o sistema deve começar a funcionar em
seis meses. Dessa maneira, a previsão é que, em 2012,
o Banco esteja implantado.

A  procuradora da
República em Goiás
Léa Batista de Oliveira
presidiu a mesa

O advogado  Luís
Alexandre Rassi foi o
debatedor na palestra
“As medidas
cautelares pessoais
(Lei nº 12.403/2011)
na perspectiva
garantista penal
integral”

 Lançamento
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Durante a abertura do simpósio, foi
lançada a revista “Transparência e
Ação” – mais uma publicação

oficial do Ministério Público Federal em
Goiás. Na mesa, o conselho editorial
composto pelo chefe da PR/GO Alexandre
Moreira Tavares dos Santos e pelos
procuradores da República Ailton Benedito
de Souza e Léa Batista de Oliveira
apresentou o primeiro número da revista.

Em seu pronunciamento, a procuradora da
República Léa Batista destacou o trabalho
de toda a equipe para que a publicação se
tornasse realidade. Confira os principais
trechos do discurso de lançamento da
“Transparência e Ação”:

“A publicação concretiza um projeto iniciado
há pouco mais de um ano que almeja uma
aproximação maior do MPF com a
sociedade por meio da prestação de contas
de nossa atuação. A revista traz
reportagens dos principais casos em que
o Ministério Público Federal em Goiás atuou
nos anos de 2009 e 2010, dando ênfase
aos resultados obtidos. Traz ainda os
projetos de vanguarda desenvolvidos no
âmbito administrativo, tais como Memorial,
MPF/GO em Campus, implantação da
Assessoria Técnica, entre outros. Também
publica os números e gastos da instituição
no estado. É mais um projeto concretizado
na unidade graças ao envolvimento e
dedicação de várias pessoas – membros,
servidores e estagiários”.
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Fato Típico quis saber a opinião de membros do
Ministério Público da União sobre o simpósio “Os
caminhos do sistema penal”. Confira as respostas:

Rafael Antônio Barretto dos Santos,
procurador da República/ES: “Nos
últimos tempos, a produção
acadêmica dos membros do
Ministério Público fica aquém do
ideal. Então, é importante esse
debate, principalmente com a
presença de acadêmicos, para que

possamos difundir nossas ideias e debater as questões
atuais do direito penal.”

Patrícia Nuñez Weber, procuradora
da República/RS: “O evento é um
trabalho incrível que Goiás está
realizando, principalmente por
abranger o público externo. É
um retorno do poder público
para o cidadão que arca
com a instituição.”

Marcus Marcelus Gonzaga Goulart,
procurador da República/DF: “Está na

hora de pensarmos esse evento em
termos nacionais, dada a riqueza e o

nível altíssimo das palestras.
Participei da primeira e da segunda

edição e pude perceber a
evolução do Congresso.”

Elizeta Maria de Paiva Ramos,
subprocuradora-geral da República:

“Esse evento, para nós, é de uma
importância ímpar. Como sou

representante da 2ª Câmara de
Coordenação e Revisão do MPF, que

trata justamente da matéria penal,
essa reunião de todos nós aqui tem

colaborado muito para o nosso trabalho. Assisti
atentamente todas as palestras e posso dizer que aprendi

muito e quero levar o conhecimento aos
colegas que não puderam vir.”

Marcos Antônio da Silva Costa,
procurador da República/PE: “Esse é
um momento de aproximação entre o

MPF e diferentes públicos, como a
classe acadêmica de Goiás e os

colegas de outras carreiras, como
juízes federais e advogados.
Também é um momento de

aproximação entre os diversos membros do Brasil e de
reflexão acadêmica. É muito importante que o Ministério
Público produza sua doutrina e que a compartilhe com a

comunidade jurídica, a fim de influenciar
e de ser influenciado por ela.”

Edmilson da Costa Barreiros Júnior,
procurador da República/AM: “A
importância do evento é realmente
demonstrar as duas faces do
garantismo de modo diferente do que
a maioria dos cientistas e dos
aplicadores do Direito têm difundido
no Brasil. Na verdade, a amplitude
que se dá aos direitos da defesa,

como é vista no Brasil, só existe aqui. Em outros países,
busca-se também aliar a defesa do réu ao interesse de
uma eficiente persecução criminal do Estado, e o Brasil
precisa seguir nessa tendência.”

José Milton Nogueira Júnior,
procurador da República/MA:
“Para a instituição, é importante para
começarmos a debater temas e
vislumbrar um futuro de maneira
mais promissora. É importante
que essa iniciativa tenha partido
dos procuradores.”

Alexandre Moreira Tavares dos
Santos, procurador da República/GO:
“Esse evento debate o sistema penal

na perspectiva do garantismo
integral, diferente de outros fóruns,

que discutem apenas o garantismo
negativo. Assim, ao mesmo tempo o

Estado tem que  assegurar os
direitos fundamentais do acusado, não pode permitir que

o processo impeça ou dificulte sobremaneira a
responsabilização dos culpados, acarretando

uma deslegitimação do sistema
perante a sociedade.”

Márcio Andrade Torres, procurador
da República/CE: “O simpósio é
uma forma que a ESMPU adotou,
com o apoio da PR/GO, para que
possamos discutir temas de
relevância para a atuação dos
membros nos estados e para que
cada um traga uma contribuição

a partir de suas experiências.”

Samir Cabus Nachef Júnior,
procurador da República/AL: “Esse é

um momento em que o MPF pode
expor suas ideias, seu modo de
pensar sobre diversos institutos

jurídicos do direito penal e do
processo penal e compartilhar com a

comunidade esse entendimento.”
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João Luíz Nogueira da Costa,
promotor de Justiça no MPDFT: “O
evento está sendo de muita valia,
principalmente no que se refere às
inovações quanto às medidas
cautelares, que se aplica mais em
nosso caso.”

Marco Aurélio Dutra Aydos,
procurador da República/SC:
“O evento não é só importante,
como ele é extraordinário.
Esse momento é uma
trégua para que a gente
retome a lucidez”.

Regis Richael Primo da Silva,
procurador da República/MA:
“A impunidade está crescendo cada
vez mais e o MPF precisa se inteirar
dessa situação. Toda a atividade da
academia está sendo dominada pela
advocacia privada e o parquet federal
tem de assumir posições para

melhorar a interpretação do direito positivo.”

Rafael Paula Parreira Costa,
procurador da República em
Anápolis/GO: “Essa interação entre
vários membros do MPF e juízes
federais de todo o país traz várias
experiências positivas que estão
sendo desenvolvidas em todo o
Brasil. Isso gera uma aproximação  e

um discurso uníssono, extremamente importante
para darmos um rumo ao direito penal, que
atualmente está desvirtuado.”

Andrey Borges de Mendonça,
procurador da República em Ribeirão

Preto/SP: “O MPF tem que difundir
suas ideias, suas visões e suas
perspectivas conversando com a
sociedade civil e outros tipos de

instituições. Esse tipo de evento é
essencial não só para que o órgão se oxigene e receba

críticas, sugestões e opiniões, mas também para
que ele exponha a sua visão institucional.”

João Felipe Villa do Miu,
procurador da República/TO:

“Acredito que o evento atendeu a dois
propósitos que eu entendo como

fundamentais para o MPF. O primeiro
é afinar o discurso interno a respeito
de ideias e entendimentos jurídicos

que precisam ser aprimorados e
disseminados nos Tribunais. O segundo propósito é

difundir na sociedade esses posicionamentos, que
refletem, na verdade, o anseio popular.”

Anderson Vagner Gois dos Santos,
procurador da República/PE:
“Eventos dessa natureza são

fundamentais para que o Ministério
Público, o titular da ação penal,

debata com outros órgãos públicos
e, principalmente, com a sociedade,

caminhos para que se estabeleça
uma efetiva justiça, com a punição de delitos  graves e

não apenas dos crimes ditos de sangue e de
pessoas que não possuem recursos.”

Rita de Cássia Laport,
subprocuradora-geral do MPM:
“Indiscutivelmente, a iniciativa e a
organização são de excelência, eu
diria insuperáveis. A oportunidade de
capacitação é ímpar, para que
possamos enfrentar os desafios que
não são poucos, com as novas

tecnologias e as novas formas de criminalidade. Só
empenhados e em conjunto conseguiremos descobrir os
caminhos que devemos percorrer para que consigamos,
pelo menos, diminuir a criminalidade.”

Luiza Cristina Frischeisen,
procuradora regional da República/

SP: “É importante conversar sobre as
atualidades do sistema penal,

sempre pensando em eficiência.
Muitas vezes fazemos o diagnóstico,
mas não apresentamos soluções. O

MPF precisa também pensar em
soluções para os erros do sistema apontados nas

nossas peças e nos nossos seminários.”

Luciana Marcelino Martins,
procuradora da República/DF:

“Eventos como esse - de ordem
muito prática - são muito bons para a

instituição porque faz com que
pensemos em alternativas para

melhorar a nossa atuação. Dessa
maneira, podemos detectar os
problemas que temos em relação à nossa atuação

criminal e sair daqui com algumas proposições para o
enfrentamento dessas grandes questões

que geram impunidades.”

Rodrigo de Grandis, procurador da
República/SP: “O simpósio é uma
oportunidade de difundir ideias
dentro do próprio órgão, mas não só
isso. Também é uma forma de
compartilhar essas discussões
com a sociedade.”
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