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Prefácio da 1 ª ediçi 

o ex-guerrilheiro, hoje próspero adve 

haver deixado em segundo plano as trinchei 

tuais. Substituindo, agora, as armas pesad2 

escorrei ta e clara, José Carlos Tortima brin< 

brasileiro com estes importantes comentáril 

financeiros, onde esgrima contra os lugares 

geses mal formuladas. O autor, na verdad 

apresentações, porque todos nós o conhec 

engajamentos políticos iniciais, como estu 

até o coroamento profissional como ex-Pre 

Defensoria Pública no Estado do Rio de Ja 

atividades na área jurídica, nas quais seI 

atento a buscar nos elementos legais os sul: 

à defesa dos imputados. 

O grande problema da incriminação 

âmbito financeiro reside não apenas nas di 

definição típica, senão nos pressupostos da I 
ção. Independentemente dos argumentos e 

ção das bases econômicas e financeiras para 

um Estado democrático, que parece constit 

comum, invocado por todos aqueles que bt 

alcance dos dispositivos da Lei 7.492/86, a 

ser colocada é se, efetivamente, será PoSS! 

estabilidade dessa base econômico-finanl 

uso de um instrumento repressivo, rotuladl 
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