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Apresentaçã< 

Esta obra nasce de um esforço 

questionar os limites e potencialidades 

no sistema financeiro nacional. Todávi< 

seja, reúne visões oriundas dos mais vai 

membros da Advocacia Pública, do Min 

e Federal, passando pela Advocacia Priv: 

autênticos do meio acadêmico, inclusiv, 

Poder-se-ia dizer que a discussão SI 

Sancionador no sistema financeiro é uI'] 

e foi esta a preocupação que norteou ( 

de Estudos de Direito do Estado (I1EDE 

Boa Governança no Sistema Financeiro, OI 

de agosto de 2007, em Gramado/R~ 

conjunto de iniciativas. Este tema tambél 

no bojo da disciplina Princípios de Direito ! 

que criamos nos cursos de mestrado e I 

figuramos na condição de professor c 

recorrente em nossa pauta de preocup; 
O que preocupa, nesse cenário, é 

mais aprofundadas, reunindo as instânci 

sobre o Direito Punitivo que se mane, 

nacional. A ausência de debates interc 

conduz a duas ordens de conseqüência 

impunidade, em razão de numerosas 

vícios detectados pelo sistema judiciáI 

no campo acusatório, em razão da an 

gerais e termos jurídicos indeterminad 

de Direito da Universidade Federal do 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


