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A Secretária da Justiça e da Defesa da Cidadania, Eloisa de Sousa Arruda, participou da abertura do I Fórum
do Instituto Delmanto e EBEC de Direito Penal, na noite da última quinta-feira, 22 de setembro, realizado na
Fecomérico.

O advogado Roberto Delmanto Júnior, idealizador e coordenador do Fórum, realizou a abertura das
palestras, destacando a proposta do evento. “Grande parte da nossa criminalidade tem começado na
pobreza, na desigualdade social e na falta de condições para a ascensão social. Esperamos que esse
Fórum ilumine e areje essas questões, para que um dia tenhamos um Brasil mais seguro”, afirmou.

Eloisa Arruda ministrou palestra sobre o papel do Estado na garantia dos direitos humanos. Em sua fala,
explicou o surgimento das leis em defesa da dignidade humana e sua evolução ao longo das décadas.

“Quanto mais os Estados se responsabilizarem pelo cumprimento dos tratados internacionais de Direitos
Humanos, menor será a incidência do direito penal, um ideal que todos nós devemos ter e que todo Estado
deve ter”, afirmou Eloisa Arruda. “Temos que pensar em uma nova justiça para o século XXI, que pense a
solução dos conflitos antes que eles sejam judicializados”.

O professor titular da Faculdade de Direito da USP, Miguel Reale Júnior, também participou do evento,
ministrando palestra sobre direito penal econômico e lavagem de dinheiro. 

O Fórum foi prestigiado ainda pelos advogados George Salomão Leite, da Escola Brasileira de Estudos
Constitucionais (EBEC); Antonio Calmon Teixeira, presidente do Instituto dos Advogados da Bahia; Ivette
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Senise Ferreira, presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo; e pelos conselheiros estadual e
federal, respectivamente, Antonio Ruiz Filho e Guilherme Batochio, representando o presidente da OAB/SP,
entre outras autoridades.
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