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RESUMO: O Direito Penal moderno é fru
to da combina<;;ao da fon;a da ¡deia dos
direitos humanos, proclamada pela re
voluc;ao francesa, com o positivismo ju
rídico. Após a Segunda Guerra Mundial
as Constituit;6es passaram a dotar-se de
valor jurídico supremo dando lugar 30

Direito Penal Constitucional, tanto em
sua parte substantiva, de produ<;ao euro
latino-americana, guanto processual,
obra fundamental da ideja anglo-saxa
dos direitos no processo. A globaliza<;ao
dos anos 90 tem produzido uma impres
sionante internacionaliza<;ao da crimina
lidade e urna notável harmoniza<;ao das
normas jurídicas de Direito Penal, desta
cando-se o próprio Direito Penal Inter
nacional, a jurisdic;.1o universal, a Corte
Penal Internacional e os tribunais ad hoc.
Acrescenta-se a tudo isto, a harmoniza
<;.10 da tipologia punitiva do terrorismo,
a corrupt;;ao, o tráfico de seres humanos
e o cibercrime. Estes fatores demandam,
ent.1o, um novo sentido e impulso aCi
encia do Direito comparado.
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ABSTRACT: Modern criminal Law is the
fruit of the combination of the strength
from human rights ideas, which were
announced by the French Revolution,
and legal positivismo After rhe Second
World War, Constitutions statted to avail
themselves of the supreme legal valu€,
giving way to Constirutional Criminal
law, both in terms of its substantive
part of European, latin and American
production and in terms of procedures, a
fundamental piece of work Df the Anglo
-Saxon idea Df rights in proceeding. The
event Df globa\ízation in the 90s has
produced a striking internationalizatioll
Df crime and a noticeable harmonization
of legal norms far criminal law, in
particular, International Criminal law
itself, universal jurisdiction, International
Criminal Court and ad hoc courts. One
can also add the harmonization of
crime typology for punishing terrorism,
corruptioll, the traffie of human beings
and cyber crime. These factors demand a
new meaning and momentum from the
Science of Comparative law.
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1. INTRODU(A01

O Direito Penal do Estado moclerno foi, a exemplo da moecla
nacional, um direito essencialmente territorial. Entretanto, a vida
contemporanea desde os princípios do século XX teIn sido sacudida
pelos poderosos fatores da intemacionaliza¡;ao, expressados, na maioria
das vezes, em forma de guerras, as quais vieram acompanhadas de tenta
tivas de 5ubrneter os agentes estatais, aléln dos cidaclaos em particular, ao
Direito em geral e também ao Direito Penal. Atualmente, com a inexis
tencia da anterior barreira das fronteiras e das Iris, os fatores contem
poraneos da globalizac;ao econ6mica passam a estar acompanhados de
pro postas para que a globaliza<;ao respeite e seja regida pelos principios
de Direitos Humanos, tanto políticos como sociais. No período anterior
a Pritneira Guerra Mundial, só é possível encontrar tres amostras do
Direito Penal internacional: a proscric;ao da pirataria e sua configurac;ao
como delito internacional perseguivel por todos e em qualquer lugar,
a partir do Tratado de Utrecht em 1712; a luta contra o trafico de seres
humanos desde 1904; e as primeiras conven<;6es relacionadas ao Direito
da Guerra, com os Trataclos da Haya de 1899 e, especialmente, o de
1907. No campo clas propostas, destaca-se o projeto de estatuto para urna
Corte penal internacional apresentado pelo fundador da cruz vermelha,
Gustavo Moyner, ja em 1864.

Na sequencia da primeira guerra civil europeia, a franco-prussiana,
no calor do auge do pensmnento científico e do positivisnlo eln geral,
surgiu um movimento transnacional de sociedades científicas. Primei
ralDente, relacionado com o mundo penitenciário, com as sociedades

l. Traduzido do espanhol por Daniel Scheunemann de Souza.
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e congressos internacionais, destacando-se o de Florencia, de 1841, e,
em especial, o de Londres de 1872, combinando-se, seguramente, com
os movimentos antiescravistas, que configuraram as primeiras ONGs de
direitos humanos e contra a pena de morte. Ao final do século XIX, o
positivislTlO criminológico e seus fundadores se difundem, transcendendo
as fronteiras europeias e as águas intercontinentais, impulsionados pela
própria for~a das novas iddas, mas sem nenhuma organizac;.:ao acade
mica como suporte. Foi necessário esperar até o ano de 1889 para que
surgisse urna poderosa sociedade cientlfica, como a Uniao Internacional
de Direito Penal, a qual tinha entre seus representantes tres importantes
penalistas do centro e do norte da Europa: Frat1Z van Liszt de Marburgo,
Gerhard van Hame! de Amsterdam e Adolphe Prins de Bruxe!as, aos
quais, 111ais tarde, se somaram Ferri e Garófalo. Com o incremento da
criminalidade experimentado após o prirrieiro ciclo da industrializac;.:ao,
urgiu a necessidade de se entender o delito como fenómeno social,
dando lugar ao positivismo criminológico, e a necessidade de harmo
nizar as respostas administrativas e legislativas na luta contra o crhne.
É van Liszt queIn melhor e mais rotundamente estabelece o paradigma
político dos lhnites de inovac;.:ao nos modos de reac;;:ao penal: o Direito
Penal é a Carta Magna do delinquente. O restante da obra do mestre, que
terminou bem assentado eIn Berlim, sao matizes.1

2. Todo o processo, até a primeira metade dos anos 30 está estudado por
Ignacio Berdugo em sua tese de doutorado El movimiento de política criminal
tendente a la unificación legislativa, Universidade de Salamanca, 1978,
dísponível em: www.cienciaspenales.neUbiblioteca, sendo a primeira parte
publicada com o título La FVolució/l del derecho penal contrmpordnea y la
unión internacional de derecho penal, Salamanca: Univ. Pontificia, 1982; Ch.
Basiouni, AIDP: Asociación Internacional de Derecho Penal: mds de un siglo
de d.edicación a la justicia penal y a los Derecho Hl.lmanOS, en Nouvelles ELudes
Pénales, 18 (1999), ércs, París; L. Radzinowicz, TI,,: roots 01 the inLernational
association ofcJiminallaw, Friburgo deBrisgovia; Max-Planck lnstitut, 1991,
S. Kesper-Bienmmn; P. Overath (ed.), Die Intenwtionalisienmg van Strafre
chtswissenschaft Hlld Krill1iH"Ipolitik (1870-1930), Berlin: Bwv, 2007. Con
muy reciente perspectiva v. Tiago Pires Marques, La refonna penale fascista
italiana: un modelo internazionale, en 5tudi slllla questione criminalc. Nuova
serie di "Dei delitti e delle pene", TI, 3. vol. 1,2008, p.73 Yss. Luis]iménez
de Asúa, por certo, recorda-nos, em seu livro Viagem aa Brasil em 1929,
que a tradu~áo para a língua portuguesa do Tratado de von Liszt ocorreu no
Brílsil, realizada Higinio Duarte Perrira, Catedrático de Redfe, em 1899, 15
anos antes que para o espanhol, v. cm www.denciaspenales.net. Para urna
extraordinária síntese da evolw;ao metodológica, a partir de von liszt, .olAS,
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Depois da Primeira Guerra Mundial, destacüu-se a proclamac;ao,
no Tratado de Versalhes, de 1919, em seus arts. 227 a 230, do principio
de responsabilidade penal dos dirigentes governamentais que levam a
cabo guerras de agressao ou cometern crimes de guerra. A Sodedade de
Nac;6es representa a primeira tentativa de um3 orden1 jurídica mundial
e de uro governo do mundo. Seu Comite Consultivo de Juristas, presi
dido pelo Barao Descamps, propos um Tribunal permanente de justi<;a
internacional, que comportava também a cria¡;ao de urna corte penal.
O assassinato terrorista do Rei da Iugoslávia em 1934, em Marselha, ,1

deu lugar a proposta de urn tratado contra o terrorismo e também a
proposta de estabelecimento de um trihunal internacional para julgar
estes delitos. Por outro lado, ao acervo de realidades da Sociedade de
Nac;6es em matéria penal também se adicionam as convenc;6es contra a
escravidao (1926), contra o trabalho for<;ado (1930), contra o tráfico de
entorpecentes (1936), contra o tráfico de mulheres (1933), bem como
contra a falsifica<;ao de moeda (1929).

Ero contrapartida aos horrores renovados e increnlentados da
Segunda Guerra Mundial, ocorren a proclarna<;;ao do caráter universal e
imprescritível dos crimes de guena e dos crimes contra a humanidade,
e, o que nao é menos importante, se exerCeu esse poder de perseguic;ao
internacional de ditos delitos através de um Tribunal penal internacional,
como ocorreu no caso do Tribunal Penal Militar Internacional de Nurem
berg, que julgou e condenou os principals dirigentes da Alemanha Nazista
e proclamou para sempre o catálogo de principios do Direito e da Justi<;a
penal universal, conhecidos como principios de Nuremberg, que foram
aprovados pela Assembleia Geral das Na<;oes Unidas, em 11.12.1946.
Entre os anOs de 1945 e 1951, as Na<;oes Unidas recuperaram, por um
lado, algumas conven¡;;oes internacionais da era da Sociedade de Na¡;;6es,
corno as relativas as rela<;6es diplomáticas, o tráfico de entorpecentes, o
tráfico de mulheres, o tráfico de publica<;6es obscenas e, por outro lado,
criaram outras novas, como a relativa ao genocídio (1948) e ao estatuto
do refugiado (1951). Também sao criadas relevantes organiza<;6es inter
nacionais, como a OMS, mantendo-se outras de grande importancia,
como a 011. As sociedades científicas se recOlnp6em, como a AIDP ao
langa das jornadas de Nuremberg, impulsionada por Donnedieu de

Jorge de Figueiredo. Direito penal: parte geral. Coimbra: Ed. Coimbra, 2004.
voL 1, p.16 e ss.
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Vabres, e em 1949 é criada a Socíeté IntemationaJe de Défél1se Socialc, por
Filippo Gramática e Marc Ance!.

Urna nova fase se abriu com o comec;;:o da "guerra fria", que comec;;:a
quase concomitantemente com a guerra da Coreía, e que se concluí
somente após a caída do muro de Berlim, cam a dissolw;;ao dos blocos
político-militares em 1989. Essa é urna fase característica porque lago
após o comec;:o da obra desenhada cm Sao Francisco se renuncia a cons
truc;ao de urna verdadeira ordem jurídka internacional bascada na Carta
e na Declarac;ao Universal dos Direitos Humanos, assinada cm París
eIn 1948. Sua expressao rnais destacada é a nao criac;ao de um Tribunal
penal internacional permanente nem de um sistema internacional de
protec;.:ao dos Direitos Humanos. Tudo isto se substitui por um férreo
sistema de divisao do mundo e de controle do mesmo pelas potencias
hegemónicas respectivas. Neste período somente se abordam as 111até
rias de interesse comum a todos os blocos que nao comportam conflito
ideológico. De outro lado, a mobilidade internacional terrestre, marítima
ou aérea estao controladas por urna "cortina de ferro" e nao há barcos
nem, muito menos, avióes fora de controle. Durante as quatro décadas
subsequentes a 1950, a constrw;;:ao da ordem jurídica internacional se
projeta sobre o comércio internacional, sobre os transportes marítimos
e aéreos, navega¡;;:ao, circula¡;;:ao viária e sobre o próprio Direito dos
Tratados, com o Convenio de Viena de 1969 e com a Conven¡;;:ao de
1986. O mais relevante deste período sao, sem dúvída, os Pactos lnter
nacianais de Direitos Civis e Políticos e de Direitos Económicos, Sociais
e Culturais, ambos de 1966, ainda que separados uns direitos de outros
e sem a existencia de um instrumento eficaz de protel;ao dos rnesmos,
no estilo das Comissóes e Cortes Europeia e Interamericana, certamente
posteriores. Por autro lado, sao adotadas, nesse período, canvell!;6es
relevantes para urna ordem jurídica internacional de direitos humanos,
boa parte destas de relevancia para o Direito Penal Internacional: contra
a discrimina<;ao racial (1966), imprescritibilidade dos crimes de guerra
e contra a humanidade (1968), apartheid (1973), direitos da mulher
(1979), meio ambiente (1979), sequestro de reféns (1979), controle de
armamento (1980) e contra a tortura (1984).

A fase atual come<;a no próprio e significativo ano de 1989, com a
Convenc,;:ao sobre Direitos da Crian¡;a, contra o recrutamento e utiliza<;ao
demercenários e com o Protocolo para a aboli¡;;:aa da pena de morte. Em
1990, é adotada a Conven<;ao para a prote<;ao dos direitos dos trabalha
dores imigrantes e suas famílias - em cumprimento dos convenios da
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OIT - seguida de uma década rica em produGao normativa internacional
que alcan<;;a a luais alta expressao cm 1998, com a Conven<;ao sobre o
Estatuto da Corte Penal Internacional e, no ano 2000, com a Conven¡;ao
contra a delinquencia organizada transnacional e com os protocolos sobre
o tráfico de pessoas e de migrantes, bem como sobre armas, concluindo
com a Conven<;ao contra a corrupc;ao de 2003. Cabe destacar que é neste
periodo quando se supera o sistema do Gatt e é criada a Organizac;ao
Mundial do Comércio, em 1995, na qual se destaca a ado,ao de um·
sistema de "soluc;ao de diferenc;as" que representa um vigoroso sistema ¡}

de garantia da vigéncia do Direito adotado pelos membros da aMe

Enquanto isso, produziram-se dais fenómenos muito relevantes,
primeiro na Europa e depois na América Latina. De um lado, o Tribunal
de Direitos Humanos de Estrasburgo submeteu os Estados que foram
se incorporando ao Direito Europeu dos Direitos Humanos ao cumpri
mento dos Direitos Fundamentais, incluindo os de caráter ou dimensao
juridico-penaL Na Europa, ainda, a globaliza,ao economica regional
que comportou o Mercado Comum se transformou em uro espa<;o polí
tico institucional no qual se exige a protec;ao penal de determinados
interesses do mercado único, bem como dos interesses espeCÍficos da
Uniao Europcia, que aneeada e aplica recursos públicos. Por sua vez,
esse espac;o político, no meio do caminho entre federa<;ao e confede
rac;ao, necessita dispar de elementos COll1uns de tutela frente aos fatores
criminais mais lesivos, cuja mobHidade sem fronteiras nao seguiu urna
persecUl;,:ao eficaz por parte de uma polícia e uma justi¡;a ancoradas nos
princípio da "moecia nacional". Por um lado, se trata de harmonizar
incrimina<;óes, ou seja, as condutas penalmente proibidas, e por outro,
de desenvolver todos os mecanismos de cooperac;ao policial e judicial,
superando, especialmente, as tradicionais fronteiras internas da extra~

dic;ao, singularmente através da "euro-ordem" de deten<;ao e entrega.

Na América Latina, desde 1979, os Estados come,am a ser subme
tidos ao controle da Comissao e da Corte Interamericana de Direitos
Humanos, o que se refiete em efeitos jurídico-políticos muito impor
tantes, especialmente a partir da senten,a de 14.03.2001 do caso "Barrios
Altos", que consagrou a nulidade das autoanistias e, definitivamente, o
fim da impunidade dos crimes cometidos pelo Estado e desde o Estado,
ficando assentado para sempre no eixo de opinióes jurídicas e decis6es
judiciais de Madrid-Landres-Santiago do Chile sobre o "caso Pinochet".
Por sua vez, é com esse caso que se dá um vigor definitivo ao princípio de
justi<;a universal, partindo de um delito tao nacional como o de tortura.
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o cenário posterior a caída do muro se caracteriza pela radical
redw;;ao dos controles formais eficazes sobre mares, espa\;os aéreos e
fronteira5 terrestres, beIn como sobre os barcos, avi6es e demais meíos
de transportes. O tráfico de arillas e de drogas encontrou na disponibili
dade desses roeias urn campo fértil para seu desenvolvimento. As novas
tecnologias da comunica<;ao e in[orma~ao, especialmente a telefonía
móvel e a Intenlct proporcionam ao crüue organizado oportunidades
completamente inéditas. O terrorismo internacional, de cunho regional
ou global, irrompe até os extremos de 11.09.2001 e dos sucessivos aten
tados nos "lugares seguros", como Nova Jorque, París. Madrid e Londres,
OH nos de risco secular como o Oriente Médio, ande a guerra ilegítül1a
canverteu o lraque em um espac;o com mais vítinlas do terrorismo,
e na plataforma de boa parte da logística do mesmo; e mais, emergiu
como regra o que sempre havia sido urna exce<;ao, já que o terrorista
está disposto a manCI na tentativa, fazendo com que nada esteja bem
preparado dentro da teoria da seguranc;a e da preven!;ao do crime.

Foram múltiplos os distúrbios derivados do lcvantamento de
controle social nacional e internacional que comportavan1 os velhos
blocas político-militares. ASSÜl1, em um dos países mais estáveis do bloca
socialista, como era a antiga lugoslávia, se quebraram os princípios mais
fundamentais da civiliza<;ao moderna e, no seio da Europa, emergiu de
novo o genocídio, que acabou clamando sobre a consciencia interna
cional e, onde antes nao havia consenso de a<;ao, se ergueu de comum
aCOl'do o primeiro Tribunal Penal Internacional depois de Nuremberg,
ao que seguiram outros tribunais ael hoc nos diferentes apag6es da civi
liza<;ao, como sucedeu cm Ruanda, Serra Leoa ou Congo. Dessa forma,
se reabriu o caminho, de uma lnaneira "imparável", para a cria<;ao de
urna Corte Penal Internacional permanente, configurada pelo Estatuto
de Roma de 1998, quase 10 anos depois da caida do muro.

Por sua vez, dais fenómenos se incorporaram ao catálogo de
problemas materiais e jurídicos da atualidade. De um lado, as miss6es
militares internacionais de paz e de guerra que exigiram urna maior
uniformidade de jurisdi<;oes e princípios peuais originalmente diversos,
ao mesmo tempo em que o surgimento de ingentes for<;as militares
privadas ao servi<;o desses exércitos internacionais poe em questao
a aplica<;ao das Iris nacionais e intemacionais da guerra; e, de outro,
o efeito combinado da redu<;ao do controle internacional sobre mares
e territórios, e do surgimento dos chamados "Estados falidos", que
ensejaram o ressurgimento do mais antigo dos delitos internacionais,
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a pirataria, ensejando desafios inéditos as legi51a~óes nacionais e a
internacional, tanto relativos ajurisdi<;;ao e ao processo penal aplicável,
quanto a questao do sistema penitenciário aplicável aos que resultem
condenados.

AlélTI disso, ainda sem saber se estamos ante o fim de Ulua era ou o
comec;;o de outra, os dois grandes temas da atualidade sao: por urna parte,
a reforma do Govemo e do sistema das Na,oes Unidas, demandado pela
real necessidade de um vrrdadelro multilateralismo, possibilitado pela
mUdaU¡;3 política na Presidencia dos Estados Unidos; e, por Gutra, a 1J
reforma do sistema de govemo e supervisao do sistema financeiro após
a falencia deste mesmo, provocada pelo próprio sistema dos Estados
Unidos, sem prejuízo da ajuda desconsiderada de outros.

Coro atenc;ao a todas as considerac;;6es anteriores, o que se pretende
coro essa contribuic;ao é identificar a essencia da atual situac;ao do Direito
Penal e dos direitos humanos, além das atuais ocupa~oes da Política
Criminal e do Direito Comparado, como talllbém, dos campos, das forc;;as
e dos carninhos para a hanlloniza~ao e coopera<;:ao penal internacional.

2. Os DIRElTOS HUMANOS: DO MUNDO DAS lOEIAS Á ORDEM JURrDICA

MUNDIAL

o fundamental, que em minha opmIao é o que deixa sedímen
tado o período ele tempo identificado entre o final da Segunda Guerra
Mundial e o momento atual, é que, desde 1945, o que foi considerado
um reclamo político, inclusive um reclamo cultural, como foi a Decla
ra,ao de Direitos do Homem e do Cidadao, aprovada pela Assembleia
Constituinte francesa em 1789, se converteu em unl elemento material
da realidade jurídica dos pavos e da consciencia jurídica do conjunto
dos pavos do mundo.

Esta mudan<;:a substancial, que, há 70 anos come<;:ou a experimentar
a ideía dos direitos humanos, revela o formidável valor das iddas, o que
Míreille Delmas-Marty definirla como "o valor e o poder imaginativo ou
criador que tern o di~eito".3

3. Para urna idda mais aproximada v. Mireille Delmas~Marty; Estudios
comparados e internacionalización del derecho. Revista Penal 15, enero
200S, p. 46 Yss., também em Portal Iberoamericano de Ciencias Penales,
disponível em: www:cienciaspenales.net. A fundo Mireille Delmas~Marty,

Les fOlLes imaginantes du droít 1, Le Relatif et l'Univcrsel 2; Le pluralismo
ordotuté 3. Paris: Seuil, 2003, 2004 e 200S respectivamente.
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Qual Coi o resultado final desse proeesso que come¡;a com o ajuste
de cantas dos maiores crimes contra a humanidade produzidos ao langa
da hisLória e que representanl o mundo do fascismo e do naziSlno? Enl
primeiro lugar, acredito que esse resultado se refiete, particularmente,
no espac;.:o cultural europeu e das Américas do Norte e do SuL e que
se condensa na transforrnac;ao da velha declarac;ao de direitos humanos
parisiense ao ser renovada pelas Nac;óes Unidas na Carta de Sao Fran
cisco de 1945, e reduplicada na Carta Europeia de Direitos Humanos de
1950 e na Conven~ao Interamericana de 1969, com a singularidade de
que nos dais últimos instrumentos citados, ambos tem a pretensao de
vigencia direta.

3. Dos DIREITOS HUMANOS Aa DIREITO PENAL CONSTITUCIONAL

Essa idda dos direitos humanos, que naturalmente tem distintas
plasma~iies nas fonnula~6es jurídicas do mundo anglo-saxao e do
mundo latino no qual nos encontramos, dá lugar ao que podelnos deno
minar de Direito Penal do Estado de Direito, inclusive do Estado social,
porque essa ideia de Direito Penal que se estabelece a partir de 1945 tem
elementos do Estado de Direito, no fundamento e limites da responsabi
lidade, tanto nos "prirneiros Estados de Direito", quanto no moderno, no
social, de luta pela igualdade material, que se plasma de maneira funda
mental, especialmente, nos fins da pena e na ressocializac;3.o, bem corno,
na incorporac;ao de novos bens jurídicos. Naturalmente, a vida cotidiana
está eheia de excec;oes ao que menciono, mas todas sao claramente exce
c;oes que confirmam a regra e, cada vez que um povo rnelhora, cada vez
que um país avanc;a, se reconstitui o que agora estou enunciando: um

Direito Penal garantista, urn Direito Penal dos bens jurídicos.

Nos países dotados de Constituic;ao, seja pelas novas constituic;óes
da transi~ao democratica da Europa mediterranea do final dos anos 70,
seja por efeito das transformac;óes política da Europa do Leste nos anos
90, seja, como no caso da Anlérica Latina, pela renovac;ao das constitui
~óes, desde o Rio Grande até a Patagónia, tambérn nesta mesma década,
é possível falar propriamente de um Direito Penal Constitucional.4 Sao

4. V meu texto Cultura, Constitución y derecho penaL In: RAMíREZ, Sergio
GurCÍa (coord.). Memoria del congreso íntemacional de cultura y sistemas
jlLrfdicos comparados: derecl10 penal. México: Unam, 2005, t. 1, p. 3 Y ss.,
também Fundamento y función del sistema penal: el programa penal de la
Constitución. R]CM, 1987, p. 97 Y ss.; Klaus Tiedemann, Constitución y
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anos nos quais se integram as constitui¡;ócs - as vezes a golpe de martelo
- o valor universal, como Uill valor jurídico direto, das declara~oes de
direitos humanos. Digo a golpe de martelo porque cm certas ocasi6es isto
ocorreu por meio dos próprios constituintes ou legisladores dos paises,
como no caso da Colórnbia ou do México. Entretanto, algulTIaS vezes,
sao os próprios magistrados das cortes supremas - quando estas existenl
- 05 que utilizam o martelo e declaram que os direitos fundmnentais
estao, cm termos jurídicos, acima de qualquer lei, mesmo que esta se
denomine de "ponto final".5 J

Esta é a bonita e presente realidade do que um dia foi uma preci
pitada reclama<,;ao dos revolucionários franceses na atrativa París da
revolu<;ao francesa. D

4. UM PROCESSO COM DIREITOS

Tambélll pertence ao que foi consolidado neste tempo a ideia de
que a justic;a penal tem de se realizar através do denominado "devido
processo" (due processJ.' Penso que esta é a grande contribui.;ao dos
Estados Unidos da América ao progresso dos direitos humanos em
sua elabora<;ao teórica: o devido processo e urna mutac;ao na ideia de
politica criminal, o que, em termos gennanicos, poderia se resumir na

derecho penal. Revista Espail0la de Derecho Constitucional 33, 1991 (Trad.
de Luis Arroyo Zapatero, de Velfassungsrecht Hnd StrafrechL, N]W 1993, p.
23 Yss); Ivo Appel, Verfassung lUld Su'aJe, Berlín: Dunker &. Humblot, 1998;
Massimo Donini, Un derecho penal fundado en la Carta Constitucional
razones y límites: la experiencia italiana. Revista Penal 8124, 2001; Maurício
Antonio Ribeiro Lopes, Teoria constitucional do direito penal. Sao Paulo: Ed.
RT, 2000; Alberto Silva Fnmco, (rimes hediondos. 6, ed. Sao Paulo: Ed. RT,
2007, p. 47 e 5S.; Claudia Prado do Amaral, Princípios penais: da legalidade
a culpabi1idade. Sao Paula: IBCCrim, 2003; Andrei Zenkner Schmidt, o
principio da legalidad penal no Estado Dcmocralico de Directo. Porto Alegre:
Livraria do Avocado, 200r.

5. Nes5e sentido, a senten¡;;a da Suprema Corte da Argentina, de 14.06.2005,
pela qual se declara a inconstitucionalidade das ]eis de "ponto final" e de
"obediencia devida".

6. Es de celebrar la versión en espanol de la monumental obra de Robert
Margerit, La révoluUon. París: Phebus, 1989. 4 vol. EdiC;ao española: La
Revolución. Barcelona: Edhasa, 2005. t. IV.

7. V W Gollwitzer, Menschenrechte und Strafvelfahrcn, MRK und IPBPR
Kommcntar. Berlín: De Gruyter, 2005, com referencias na p. 277 e ss.
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afirma<;ao de que se a política crirninallnoderna se originou nos textos
de von Liszt, umudureceu na concepc;ao de Direito Penal e de política
criminal de Roxin, mas que talllbém poderia ser formulada, ao que él

mim concerne, nos postulados da moderna Defesa Social, especialmente
após a Addenda de 1983.

As vezes se pensa que alguns paises alcanc;aram certa orgia garan
lista, especialmente quando se ve corno e em que condic;oes os tribunais,
aplicando a doutrina constitucional das pravas proibidas, optam pela
liberdade mesmo em casos de culpabilidade manifesta. Tem razao Zaffa
roni ao dizer que, em realidade, o Estado, por rnelhor que pare<;;a, sempre
é Estado e tende ao exccsso, e que todo o esfon;o para "encapsular" esse
poder do Estado é justo e necessário. Para nüm, em seu mOlllento,8 esta
ideia me pareceu excessiva, mas deixou de se-la quando o instrumento
de política criminal mais respeitado do mundo, denOlninado Scotland
Yard, disparou para matar um jovem brasileiro que somente queria pegar
seu metro a telnpo. O fato é que desde o ponto de vista dos direitos
humanos nao podemos fiar-nos nem mesmo da Scotland Yi.lrd.

Depois do 11 de setembro se produziu um retrocesso impres
sionante relacionado aos dircitos dos cidadaos, especialmente no que
eoneerne a persegui<;;ao penal e policial: sequestros em traslados ilegais
para Guantánamo e otItras lugares por conhecer, execU(;;oes extrajudi
dais, entregas ou extradi<;;6es ilegais, vulnera<;;ao do direito internacional
humanitário, cODsagra<;;ao da tortura como método de verificac;ao da
verdade e como prova penal etc. Mesmo sem esperar que ocorressern
mudanc;as nos Estados Unidos, os Tribunais de distintos países reagirarn
e se viralll obrigados a declarar novamente que as decIara<;;6es obtidas
sob tortura cm outro país 11aO podem ser admitidas como prava cm um
proeesso penal. A Camara dos Lardes decIarou proibido o uso em juízo
de pravas obtidas em outro país mediante tortura,'J com ou sem rapto

8. Era oda seu doutorado honoris causaem Toledo, realizado no antiga convento
de San Pedro Mártir, em seu tempo quartel general dos Dominicanos e sede
do hard drive da Inquisic;ao, e boje Auditório da Universidade de Castilla-La
Mancha em Toledo. Publicado pelo Servic;o de Publicac;6es da Universidade
de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2004.

9. Resoluc;ao da Camara dos Lardes da Gra-Betranha de 08.12.2005, El Paí.~ del
9, en UKHL 71, 2005. Nesse mesmo sentido, Tribunal Supremo da Espanha,
palestrante Joaquín Giménez: S. 20.07.2006, E de D. 6.°; toda diligencia
Gil atuac;ao praticada nesse cenário - Guantánamo - , deve ser declarada
totalmente nula e como tal inexistente. Sobre a execuc;ao preventiva de
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prévio e traslado do sequestrado de um país a Qutro. O assunto é bastante
conhecido, Ero consequencia, nao nos encontramos ante um excesso
de garantismo. Na verdade, perta de tuda que está ocorrendo, todo o
garantismo é poueo. Sem prcjuízo dos excessos mencionados da "guerra
contra o terror", o certo é que o mais forte rnovimento harmonízador
está se formando na esfera mais sensível para os dircitos do acusado no
proccsso, dando uro enorme passo na substitui~aodos restos do processo
inquisitivo pelo acusatório. Na verdade, tanto na Europa quanto na
América Latina, o juiz de inslruc;,:ao, tao querido por Napoleao, está a )
ponto da plena aposentadoiia. lO

O que se pode afirmar com certeza é que nos encontramos ante UID

incremento da criminalidade e ante urna representa<;,:ao social desta bem
distinta.

5. O MODERNO INCREMENTO DA CRIMINALlDADE

De igual modo, pertence a essencia do telnpo contenlporaneo o
incremento da criminalidade, ao menos o Conselho Científico Crimino

lógico do Conselho da Europa assim o entende. 11 Existe um increlnento

terroristas do Ira em Gibraltar por far<;as de seguran<;a britanicas v. Comisión
de Derecho Humanos, Naciones Unidas, E/CN.41l998/68/Add.1, lnfonne del
Relator Especial Bacre Wali Ndiaye; Sobre as de Israel v. senten<;a do Tribunal
Supremo de Israel de 14.12.2006.

10. Para uro me1hor panorama sobre a maiaria dos países da América Latina
v. em Jamadas iberoamericanas de oralidad en el proceso y justicia penal
alternativa. 2. ce1. México: Inacipe, 2008. Na fran<;a, a espera de um informe
final, o informe do Comite de Reflexao Léger para a reforma dos Códigos
Penal e de Processo Penal apresentado dia 09.03.2009, busca, em concor
dáncia com os desejos do Presidente da República, a supressao do juiz de
instru<;ao, cL Sabrina Lavric, Rapport d'étape sur la pha.se préparatoire da
proces pénal, Dalloz, 2009, p. 718; Félix Rome, Disparition programmée du
petit pois le pl1t5 pu¡ssant de France, D"llloz, 2009, p. 73; Mireille De1mas
Marty. Le parquet, enjeu de la réforme pénale, Le Monde, 25.05.2009.

11. V. Pierre Henri Bolle, Dimensions, formes et évolu"tion de la criminalité en
Eurape et principaux prablemes de sa prévemion. Melallges en l'honncur
de Fran,ois Knoepfler. Basileia: HeIbing & Lichtenhahn, 2005, p. 469
Y ss.; SHAW, Mark; VAN DUK, Fan; RHOMBERG, Wolfgang. Tendencias de la
delincuencia y la justicia en el mundo: resultados de los estudios de las
Naciones Unidas sobre tendencias delictivas y funcionamiento de los
sistemas de justicia penal. Foro sobre el delito y la sociedac11 y 2. Naciones
Unidas, diciembre 2003. va!. 3, p. 37 Yss.



DIRCITO PUML 61

da eriminalidade equivalente ao incremento do produto interno bruto em
todos os países. A experiencia espanhola demonstra que, na passageln
da ditadura para a democracia, a criminalidade se multiplicou por tres.
Os inilnigos da democracia afimlilvilm que isto era fruto da mesma. É
natural que a democracia de liberdade aos scus inimigos, e, por conse
guinte, também a dá ao crüne, porém, este mesmo incremento também
havia se produzido no resto da Europa, que havia tido o privilégio de
nao passar por esse problema, durante esses mesmos anosY A debili
dade ou miséria da estatística criminal de todos os países nos impede
de realizar um juízo sereno, mas, 110 caso de países que companem o
mesmo espaGo geográfico, nos deparamos com essa circunstancia como
urna constante.13

6, A APARI<;:AO DE LIMA CRIMINALlDADE BEM MODERNA

Na vcrdade, nao SOlnente se incrementou a criminalidade, mas
também existe urna criminalidade nova, a qual podemos denominar
criminalidade "moderna", por diferenciar-se da tradicional: do roubo, do
funo, das les6es, dos estupros e dos homicídios. Como moderno surge
o terrorismo atual, que cm nada se relaciona com o terrorismo c1ássico
do anarquista quase ¡solado, com o da organizaGao terrorista ETA, com
a banda Baader Meinhof ou com as Brigadas Vermelhas, mas sim com
urna crhninalidade pós-moderna, inclusive em suas formas organiza
tivas, como a organizaGao terrorista Al Qaeda, cam sua forma de rede
conectada arede de comunicaGoes e descentralizada ao langa do mundo,
e com o novíssimo elemento do terrorista suicida, para o qual nao existe
sistema preventivo suficientemente eficaz, já que todo o sistema policial
e penal está programado contra um delinquente que nao quer ser detido
e muito menos ser levado ao outro mundo.

Dentro do novo também está o tráfico de drogas, hoje patrocinado
por uma demanda crescente de consumidores e por urna, cada vez maiar,
facilidade no transporte, como também pela apari<;ao de drogas sinté,
ticas ou de "desenho", que podem ser facilmente produzidas no próprio

12. Ver, por exemplo, o caso de Alemao cm Zweíter perioclischer Sicherheits
bericht, KurJassung. Berlin, 2006, p. 9.

13. Luis Arroyo Zapatero. Criminality and urban context in Spain.]ay Albanese.
Current issues in intcllwtional crime prevcntionand criminal justice, Ispac,
Bangkok U.N. 11 lh . Congress on Crime Prevention, CNPDS Milan, 2004, p.
193 Yss,
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país de destino. Nao sao de menor relevancia os conflitos e amea\,as aos
Estados submetidos ao crime organizado da droga. O caso da Colómbia
é bastante conhecido e de complexa tradi<;;ao, estando o moderno no
México, oncle se exige urna política geral de intervenc;;:8.o direta da forc;;:a
militar. Por outro lado, também há o fenómeno dos "narcoestados", urna
altemativa Licil para os "Estados ¡alidos", especialmente da África.

Neste campo, os efeitos secundários da luta contra as drogas sao tao
descomunais, particularmente no que se rerere ao surgimento do crime
organizado, que aIgumas personalidades relevantes e valiosas chegararn ..'
a acreditar na necessidade de urna mudan\'ól de política que substitua a

repressao pela educa~ao. Sem prejuízo dos necessários ajustes das polí
ticas atuais, essas propostas costumam esquecer que nenhuma sociedade
renuncia proteger toda urna gera<;;ao dos estragos causados pelas drogas
e que nenhum governo sobreviverá a este ensaio. Contra a pernlissao do
tráfico de drogas, imposta vergonhosamente pelo Reino Unido na época
em que servía de exemplo direto de civilizac;;:ao e progresso, a China
realizou a primeira guerra de liberac;;:ao. Fato que somente tomamos
conhecimento no Oddente pelo filme Cinquenta e Cinco Dias em
Pequim. Sobre as mudanc;;:as necessárias, seguramente merecem apoio a
despenalizac;;:ao do consumidor e a proibü;ao dos paraísos fiscais, sem o
que nao existiria luta eficaz contra a lavagem de dinheiro. 14

Gutro fenómeno novo en1 suas dimensües quantitativas é o de
tráfico de seres humanos. Naturalmente, nao se pode esquecer que
existiu a escravidao e o tráfico de escravos, mas, naquele momento, estes
nao eram considerados seres humanos pela comuniclade internacional.
Curiosamente, o primeiro rechac;;:o penal foi dirigido exclusivamente ao
tráfico de mulheres. 15 A margem das causas e condic;;:6es das migrat;6es
internacionais, tanto em Rio Grande COIDO no estreito de Gibraltar, a
presenc;;:a da matéria criminal no tráfico de pessoas é bem conhecida,

14. V Moisés Naim. Hicito, como los contrabandistas, traficantes y piratasestctn
cambíando el mundo. Barcelona: Ramdom, 2006.

15. V Nadja Capus. La répression de la traite des etres humains au tournant
du XIXeme siecle:une illustration de la polyphonie des efforts d'harmoni
sation pénale, y Luis Arroyo Zapatero, De la lutte contre l'esclavage et la
traite des blanches ala proseription du trafie d'etres humains, ambos em M.
Delmas-Marty; Mark Pieth; U. Sieher. Les chcmins de l'harmonÍsL1tion pC/wle.
Hanllonísing criminallaw, Société de Législation Comparte. Paris, 2008, p. 81
Yss Y105 Yss, respectivamente.
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tanto no caso de trabalhadores migranles, quanto de 111ulheres para a
explorac;ao sexual. 16

Todas essas formas de criminalidade pertencem ao novo genero do
crüne organizadoY Naturalmente, 1SS0 11aO significa que os delinquentes
tenham descoberto agora que é lnelhor se organizar para cometer crimes.
Na legisla<;ao espanhola existe a circunstancia agravante tradicional de

atuar em quadrilha, e a de banda armada. Entretanto, o crime organi
zado de hoje é produto da soma e cOínbina<;ao de diversos elementos,
marcados todos pela aplicac;ao de uro excesso de inteligencia e de urna

extraordinária capacidade de organiza<;ao conferida por todos os meias
contemporaneos, tanto de mobilidade quanto de comunica<;6es, assim
como pela capacidade de dano que o crime organizado tem, tanto em
se tratando de opera<;6es económicas, quanto de tráfico de substancias

ilegais ou de armas. Por sua vez, essa capacidade de dana, atualmente
disponível, confere ao crime organizado possibilidades inéditas até hojeo
Exemplos disso sao tanto a operac;ao de sequestro de avi6es para lan<;á
los sobre os edifícios de Nova lorque, quanto a opera<;ao levada a cabo

cam dais míseras componentes encontrados em qualquer labaratório
universitário, que, somados com UDS poucos telefones celulares, possi
bilitaram a destruü;ao da estac;ao de trens de Madrid. Entretanto, sem

sombra de dúvidas, a novidade mais radical neste ponto é a apari<;ao dos
já mencionados terroristas suicidas.

16. V. meu trabalho Propuesta de un eurode1ito de trata de seres humanos,
Homenaje a M. Barbero Santos, 2. ed., Universidades de Castilla-La Mancha
y Salamanca: Cuenca, 2001, p. 25 Y 55. V. em portal iberoamericano de
ciencias penales, disponível em: www.cienciaspenales.net. Rota: áreas
temáticas, problem<ls actuales, inmigración y derecho pena1.

17. V Emma Mendoza. Delincuencia global, com prefácios de R Zaffaroni y
E. Carranza, Mcl V, Córdoba (Argentina), 2007; CALEGARI, A. L. Y OEZüRDl

VERMUTH, M. A. Crime organizado calleeito e possibilidade de tipificac:;;:ao
diantc do contexto de expansao do direíto penal. RBCCrim 7917, jul.-ago.
2009; AUvlElDA TOLEDO, O. A. et al, Repressao penal e crimen organizado. Sao
Paulo: Quartier Latin, 2009. Dma informac:;;:ao contrastada e impressionante
pode ser encontrada cm Moises Naim, Ilccito; cómo tr(!{icantes, contraban
distas y pitatas están cambiando el mundo. Barcelona: Debate, 2006; Misha
Glenny, McMafia: el crimen sil1.fronteras. Barcelona: Destino, 2008; Loretla
Napoleoni, Economía canalla: la nueva realidad del capitalismo. Barcelona:
Paldós, 200S.
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Outro elemento da moderna criminalidade, distinta da tradicional
e já prevista pelo velho criminólogo Nicéforo com o argumento de que
a criminalidade do futuro seria a criminalidadc d<1 astucia, é o deno
minado Direito Penal Económico enl sentido amplo, partindo desde
o núcleo da fraude, até chegar a corrup¡;ao e os delitos contra o meio
ambiente. Crescimento econ6mico, globalizac;ao, taxas de benefício,
engenharia financeira, transparencia no 111ercado etc., produziram urna
nova criminalidade - a qual estou seguro que assombraria a Edwin
Sutherland - e para lutar contra e1a, todo um Direito Penal Económico.l~1
Porém, quando esse Direito Penal Econónlico estava apenas comec;ando
a se assentar, se iropas a globalizac;ao neoconservadora, sem controle dos
mercados e sem direitos humanos, o que acarretou urna crise económica
e social também global, eujo estudo teremos que deixar para urna outra
ocasiao.

7. DIRElTO PENAL CLÁSSICO V5. DIRElTO PENAL "MODERNO"

Este último ponto nos permite advertir sobre a consolidac;ao de um
Direito Penal moderno, muito debatido entre os penalistas,19 frente a
um Direito Penal clássico, vinculado aos elementos nucleares, ou ao que
era o núcleo tradicional do Direito Penal: os delitos contra a vida e os
delitos contra os bens pessoais. Diante disto, surgiu algo que assombra
a alguns, a outros assusta e a outros, entre os quais me incluo, parece

18. Consagrado por Klaus Tiedernann, Wirtsdwjtsstrarechts. Allgemeiner y
Besonderer Teil. Colonia: Carl Heyrnanns, 2004 y 2005, respectivamente;
TIEDEMANN; ARROYO; NIETO (coords.). Eurodelitos. México: Inacipe, 2006.
V. tambérn Genevieve Giudicielli-Delage (dir.), Dl'Oit pénal des affaires en
Europe, Paris: Puf, 2006.]. R Serrano-Piedecasas y Eduardo Demetrio (dir.),
Cuestiones actuales de derecho penal ecollómico, Madrid: Colex, 2008; Renato
de Mello Jorge Silveira, Direito penal económico como direito penal de perigo.
Sao Paulo: Ed. RT, 2006.

19. V corn numerosas contribu~6es L Arroyo Zapatero; U. Neumann; Adán
Nieto, Critica y justificación del derecho penal en el cambio de siglo. Cuenca:
UCLM, 2003; AAVY, La insostenible situación del derecho penal. Granada:
Comares, 2000, há urna versao em alemáo: Ulfrid Neumann; Cornelius
Prittwitz (Hrsg.), Kritih und Rechtfertiglmg des Str(~frechts, Frankfurt a.M.,
2005. V também, Vom lmm6glicllen Zusland des Strafrechts, Institut far
Kriminalwissellsc1l(~rtfnFrankfurt a.M. (Hrsg.), Peter Lang, Frankfurt a.M.,
1995, con versión en español: La insostenible situación del derecho penal,
Granada: eomares, 1999.
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que os bens jurídicos pessoais e coletivos requerelll hoje esse llloderno
Direito, o qual elevemos ser capazes de estuclar e modular.

GUlro ámbito que experimentau um incremento mais que quan
titativo é o dos delitos imprudentes. Comepndo pelos delitos contra a
seguran¡;;:a viária. Desde que existem automóveis, existem acidentes, mas
os carros nunca tiveram o peso e nem nUTIca alcan¡;;:aram a veloddade OU
tiveram a for<;a de choque e consequentelnente de dano que possuem
hoje em dia. O problema deu lugar a urna experiencia político-criminal
que merece ser considerada: diante da incrimina¡;;:ao da mera "direc;ao
perigosa" e exasperando as penas por infra<;ao das regras cm caso de
marte ou lesao, se introduziu a denominada carteira (de motorista)
"por pontos" , de tal rnaneira que as reiteradas infra<;6es administrativas
em decorrencia de condulas arriscadas, indevidas ou graves, podem
culminar na perda da carteira de habilita~8.o,sornando-se aincriminat:;8.o
do condutor que dirige com sua carteira de habilita~aoapreendida, como
também a incriminal;8.o daquelas condutas arriscadas mais ten1erárias,
como o excesso descomunal de velocidadc e a condu~ao dc veículo
sob o efeito de um determinado nivel de áleoo! ou de drogas. Tuda isto
constitui um exemplo de Direito Penal de u/tímn ratio, motivador do
cumprimento das normas básicas c de efcito dissuasórios e preventivos,
e que implicou na redu~8.o de milhares de vitimas mortais na Espanha.l°
Pois bem, mesmo já havendo passado algumas décadas da cria,no da
categoria de delitos denominada "contra a seguranc;a co/cUva do tráfego",
ainda nao está razoavehnente compreendido que esta seguran<;a é um
bem jurídico material e formalmente distinto de outros, como a vida e
a integridade corporal. O mesrno acontece em rcla<;ao a alguns delitos
"modernos" relacionados com o manejo de riscos, indo desde os delitos
contra a seguran<;a no trabalho até os relacionados eom o meio ambiente.
Esta eriminalidade realmente moderna requer um Direito Penal também
moderno, assim como a aceita<;ao de bens jurídicos novas, salvo que se
renuncie a tutela de bens jurídicos fundamentais.

Na realidade, tuda o que se denomina Direito Penal moderno, nao
significa mais que a aceita(:ao do Direito Penal as modernas condi(:oes
da vida social do tempo contemporáneo, que requerem novas formas e
novas instrumentos de prote<;ao dessas novas necessidades sociais. O
Direito Penal moderno, o Direito Penal económico, ° Direito Penal de

20. Rosario Vicente Martínez, Derecho penal de la órculadóll. Barceona: Bosch,
200S.
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risco, nao é urn capricho dos governos que persegucm medidas mera
mente simbólicas. Acredito que seja produto de urna sólida necessidade
material e jurídica que nós penalistas elevemos assulnir e construir criti
camente.

Dentro do modenlO surgeln fatos e condutas delitivas que sempre
existiram, mas que o manto da "adequJ.;;:ao social" impedia que fossem
vistos e que se reagisse institucionalmente de Ulna maneira adequada.
Neste ponto o mais representativo é a violencia de genero, ou seja, a
violencia de homens sobre suas mulheres, o que é bastante distinto, desdqJ
o ponto de vista criminológico, da violencia doméstica. Os dais países
que mais avan<;aram neste ponto, através de medidas processais e penais,
sao, precisamente, os que, por diversos motivos, enfrentavam as maiores
dificuIdades normativas para reagir contra esse problema: Espanha, com
a Lei integral contra a violencia de genero de 2005, e Brasil com a conhe
cida Lei Maria da Penha de 2006." Na Espanha o sistema das infra,oes
penais de menor potencial, denominadas faltas, que antes do Código
de 1995 eram pnnidas com prisao inferior a 30 dias sem possibilidade
de medidas cautelares para as amea,as leves (faltas) de agressao, e que
após este passaram a ser punidas somente com multa, deixou sem aparo
esta trágica desprotec;;.ao, chamando aten<;ao para a dimensao epidemica
e ofensivamente discriminatória deste problema. No Brasil, de um modo
geral, foi o Instituto descriminalizador do sistema dos ]uizados Espe
ciais Criminais para os delitos de menor potencial ofensivo que acabou
fazendo com que esse problema chegasse até a COlnissao Interamericana
de Direitos Humanos, passando do escandalo aLei.

o moderno é, em diversas ocasi6es, antigo. Acredito que durante
os 15 anos em que se discutiu a reforma penal espanhola, que originou o
Código de 1995, todos pensamos que manter o delito de pirataria no mar
era Ulna arcaicidade, e como consequencia todos [amos surpreenclidos
pelos piratas do Golfo de Aden e de muitos outros lugares, sem delito
e sem puni<;ao autonoma, e ainda, como sucedeu tambérn com outros
paises europeus, seID Uln processo penal plenamente aplicavel. 22

21. V. Luis Arroyo Zapatero, Legitimidad constitucional y conveniencia político
criminal de la ley contra la violencia de género, cm Problemas actuales del
derecho penal y la Criminología, Homenagem a María del Mar Díaz Pita,
Valencia: Tirant, 200S, p. 707 Yss. Também cm: www.cienciaspenales.net.

22. V. Carlos ]iménez Piernas, Actos de piratería y bandidaje cometidos frente
a las costas de Somalía: análisis desde el derecho internacional, rnfonne ARI
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8. UMA NOVA REPRESENTA<;AO SOCIAL DA CRIMINALlDADE

É natural que sempre tenha existido um setor da socieclade bastante
contrario ao que foi prochunado pela primeira grande penalista espa
nhola Concepción Arenal: 23 odeia CIO delito e compadece ao delinqHt'nte,
um setor que tambem sempre odiou o deIillquente. Entretanto, ao
mesmo tempo em que se produz um recha¡;o ao crime, existem setores
sociais inclinados a compreender que boa parte da eriminalidade se
origina na pobreza. Assim o expressa, ruaravilhosamente, Cervantes cm
El casamiento engañoso: la pobreza atropella a la honra, lo que a unos lleva
a la horca y a otros al hospital. E isto é certo, no pensamento do mundo
latino - ao menos - sempre tivemos essa cOlnpreensao sobre a origcm
social de boa parte da criminalidade.

Na transil;;ao espanhola nao [oi por acaso que a primeira lei aprovada
por unanimidade, depois da Constitui<;ao, foi a Lei Geral Penitenciária,
de 1979, que segue senda a lei mais progressista da Europa, e mesmo
fatos terríveis, como os relacionados com a a<;ao terrorista sistemática
durante anos e outros crimes graves, nao ocasionaram retrocessos no
sistelna de benefícios penitenciários, ao menos no sistema geral, excep
cionado o terrorismo, como acorreu conl países que tiveram esse mesmo
regime, a exemplo da Itália.

Hoje, nos países avan<;ados, quase ninguém pensa como Cervantes,
e nessas sociedades da abundancia se produz um recha\,-o radical da
crin1inalidade e do delinquente. A ressocializa<;ao aparece como urn
imerecido esfor<;o social para a maiaria dos delinquentes, e para um setor
nao muito numeroso, mas muito ativo destes, um esfon;o absolutamente
inútil. A idcia de inoquiza¡;ao revive nas mesmas sociedades que roram
partidárias de reconhecer as origens sociais da delinquencia, se nao de
uma maneira geral, pelo menos ante os delitos sexuais e ante os delitos
violentos em geral.14 O granele desafio dos países, desde o ponto de vista
de uma política criminal hlunanista, corno a predicada pela Socie:té Inter-

del Real Instituio Elcano, 23.12.2008. Disponível em: www.elcano.org. Sobre
a situa¡;ao na Franc;a, ver Ghislain Poissonnier, Les pirates de la Come de
I'Afrique et le draitfran,ais, Dalloz, 2008, p. 2097.

23. Victoriano Suárez, Coltccpción arenal: estudios penitencíaríos. Madrid, 1895.
2 vol. Suas obras completas estao disponíveis em: www:cervantes'rlrtual.
neL

24. V. J. M. Silva Sánchez, El retorno de la jnocuización, Homenaje a Marino
Babero Santos. Cuenca: UCLM-USAL, 2001. vol. 1, p. 699 Yss.
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/wtionale de Défénse Socialc, está, precisamente, mais no regime peniten
ciário que no Código Penal. No desenvolvimento ou persistencia dos
benefícios penitenciários e no estabdecünento de condi<;óes da priva<;ao
de liberdade que, ao menos, nao tornem a ressocializa<;30 impossível.
Mirelle Delmas Marty acaba de lan<;ar um contundente alarme sobre os
processos de securitarismo, com a descoberta das medidas de seguranc;a
pré-dehtivas e pós-penitenciárias.25

No ambito das penas, neste mais de meio século, se produziram
avan¡;os notáveis, mesmo com alguns retrocessos isolados, que as vezes)
nos nublaran1 a vista. O avanc;o civilizador lnais relevante é o retrocesso
da pena capita1.26 Na Europa o instrumento mais determinante foi o
Protocolo n. 6 da Conven,,,o Europeia de Direitos do Homem do ano
de 1983, que entrou em vigor cm 1985, corno também o Protocolo n. 13
de 2002, relativo" aboli,,,o da pena de morte para tempos de guerra, e a
non nata Constituic;ao europeia, que produziu efeitos mesmo antes de ser
substituida pelo Tratado de Lisboa em debates europeus recentes, corno
os ocorridos na Pokmia, que se pretenderam reinstalar na legislatura
anterior, e também em re1a<;ao a Turquia, que demandava seu ingresso na
Uni"o sem derrog"·la, o que sucedeu em 2004. Na esfera propriamente
internacional deve ser mencionada a resoluc;ao da Assembleia Geral
das Na,6es Unidas de novembro de 2007, que insta urna moratória "
aplica,,,o da pena capital. A aboli,,,o é um [ator de civiliza,"o. E nesse
sentido, o Tribunal Supremo dos Estados Unidos suprimiu a aplica,,,o
da pena de morte a menores, esta também foi completamente abolida
no México e a terra firme do continente latino-americano se converteu

25. Mireille Delmas~Marty, Líbertés eL sureté dans un monde dangereux. PaTis:
Seuil, 2010.

26. Por efeito dos protocolos das Nac:6es Unidas e da UnUio Europeia v. Stefano
Manacorda, ~abolition de la peine capitale en Europe: le cerc1e vertueux
de la politique criminelle el les risques de rupture, Revuc de Scimces
Criminelles et droit pénal compare, 200S, p. 563 et ss.; v. Dec1arac:ao da Sids
para a moratória internacional de sua aplicac;ao em Cahiers de deJénse sodale,
2007-200S, p. 51. Foi abolida no México em 2006; sobre um dos procesos
que envolvem aos partidarios da morte: P Trinidad Nuñez, La prohibición
de la pena capital a los menores de 18 años en el derecho internacional: un
paso hacia la abolición universal? Anuario de la facultad de derecho 19-20,
SevHla, 2001-2002, p. 219 Yss. G. Cohen·Jonathan; W Schabas, La peine
capitale et le dmit intemational des droils de l'homme, Paris: Panthéon~Assas,

2003.
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flTI um território livre da pena capital, e o meSillO suceden no coraGao
da África em Toga. Efetivamente, a pena capital está de retirada, o que
constitui um grande ~lVan<;o moral das sociedades contemporáneas.27

Essa nova representa~aoda criminalidade, CQm consequencias para
as penas, leva cm conta a entrada em cena da vítülla, que cameGOU a
abrir caminho fustigando aos liberais por haver esquecido, desde 1789,
das vítimas. A partir daí, se desenvolveu um argumento que coloca
cm risco princípios fundamentais conquistados cam muito custo cm
oposic;;ao a Lei de Taliao, exercida direlamente pela sippe Oil através do
Estado.28 É o renascimento do punitivislIlo, que veID conquistando éxito
nos Estados Unidos da América desde os anos 70, que avan<;a cm setores
determinados em todos os países, provocando um reverdecimento da
prisao perpétua, inclusive seffi parole. 29

9. VITIMOLOGIA. ENTRE O ESQUEClMENTO PELOS lIBERAIS E A ULTIMA RATIO

CONTRA O LIBERALISMO

Nao é justa a censura fcita aos penalistas liberais por haverem aban
donado as vítimas. O Direito Penal liberal é, precisamente, a supera<;.ao
da vinganc;a privada, que anteriormente era administrada pelo rei em
nome das vítimas, desconsiderando por completo o delinquente. Isto
nao é casualidade e sim urna grande conquista intelectual e política da
humanidade. Somente há que atentar para as condic;5es sociais e cultu
rais dos países nos quais a vítima tcm Ulll papel hegemonico. Entre
tanto o problema radica no fato de que efetivamente houveram aspectos
relacionados a vítima que foram esquecidos pelas legislac;óes. Somente
há pouco tempo é que se instrumentalizou, cm alguns países, a possibi-

27. V sobre últimos trabahos ARROYO, Luis; BIGUNO, Paloma; SCl-fABAS, William
(ed.). Presentación de Jase Luis Rodríguez Zapatero. Hacia la abolición
universal de la pena capital. Valencia: Tirant lo Blanc, 2010.

2S. V Sobre o tema, Luis Rodríguez Manzanera, Victimología. S. ed. México:
Porma, 2003; J. M. Tamarit SumaBa, Estudios de victimologia, Valencia:
Tirant lo Blanc, 2005. Um recente e completo estudo de Direito comparado
com conclus6es pode ver-se em Genevievc Giudicielli-Delage e Christine
Lazerges, La victime sur la scene pénale en Europe, Paris: Puf, 200S.

29. V. Angel Sanz Moran, El tratamiento del delincuente habitual, en Política
Criminal, n. 4, A3, 2007. Disponível em: www.politicacriminal.cl. rom
amplas referencias. Também, Antoinette Chauvenet, Les longes peines:
le "principe" de la peur. Champ Pénal, VI, 2009. Disponivel cm: www.
champpenal.revues.org.
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lidade de indeniza¡;;.ao das vítinlas de delitos violentos GU de vitimas de
delitos determinados, como aS do terrorismo. Cabe destacar, neste ponto,
a Decisao Marco da Uniao EUfapda que trata do estatuto da vítima 110

Direito Pena!, de 2001, e a DireLiva de 2004 que trata da indeniza,ao das
vítimas de delitos violentos. lO As Na~6es Unidas adotaram em 1985 urna
relevante declara,ao sobre os prineípios fundamentais de justic,;a para as
vítimas ele delitos e de abuso de poder, a qual, apesar de cornel';;ar a abrir
caminho, todavia necessita de urna maíor hierarquia normativa.11

É necessário o ajuste de todo o Direito Penal aprote<;ao das vítimas;J
entretanto as vítimas nao padero se apoderar do Direito Penal. Vivemos
em UIll "lempo das vítimas"31 e i5so nao significa que essa compulsao
social e política a favor da vítima seja uro capricho antiliberal momell
taneo, e siro algo que qualquer especialista na tecria da comunica<;ao
audiovisual saberia explicar: 33 A televisao - especialmente depois de
que se perderarn os pudores - coloca, por exeulplo, na mesa de almo<;o
ou de jantar das farnílias cenas de vítinlas esfaceladas por urna bomba.
Essa apresenta<;ao ao vivo e em direto do horror terminan gerando
unla tensao social de repulsa a criminnlidade, de sohdariedade cega as
vítimas, de exigencia ao Estado de urna tutela total, e, por sua vez, urna
ausencia total de receio ante o Estado. Esses deitos dos roeios e modos
de comunica<;ao modernos sao elementos da realidade que nós penalistas
devemos ter nn conta para poder enfrentar os clamores pela inocuiza<;ao,
para enfrentar as políticas criminais de telejornal, de Direito Penal pura
mente simbólico, e também para evitar o recurso despanderada a roeias
miraculasos modernos. Como exemplo está o "descobrimento" das

30. O sistema se introduzíu na Espanha com a Leí 35, de 11.12.1995, com
adaptac;oes posteriores e dedk-acao de especial aten¡;;ao para a as vítimas de
terrorismo, pela Leí 32/1999.

31. Focada neste lema está a Sociedade Internacional de Vitimologia, que conta
com o apoio de outras quatro grandes Associac;oes científicas.

32. V. Caroline Eliacheff y Daniel Soulez Lariviére, Le temps des vÍctims, Pans:
Ed AJbin Michel, 2007.

33. Mercedes GarcíaArán yJuan Botella, Malas noticias. Médios de comunicación,
polrticacríminaly garantías penales en Espaiia, Valencia: TiT<1nt, 200S, 237 p.;
Marino Barbero y RosarÍo Diego (coord.) Medios de comunicación y proceso
penal, Societé lnternationale de Defense Sociale y Univ. de Salamanca, 2000;
Jacques FranciHon, Medias et Droit pénal. Bilan el prespectives, Rcvue de
5cience Crimine11e et de Droit Pénal Comparé 1,2000, p. 59 Yss.
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novas tecnologías e a pretensao de colocar braceletes eletrónicos34 em
nülhares de pessoas condenadas, mesmo quando os poueos especialistas
existentes sobre o assunto afirmam que estes rneios de controle somente
funciona m cam exito se aplicados sobre sujeitos que esHio dispostos a
submeter-se voluntmiamente ao controle.35

Todo o exposto faz parte do n0550 mundo moderno. O Estado
teID o elever de garantir a sociedade, sacudida pelo impacto dos roeios,
que efetivamente atua. O que elevemos aln1ejar, é que o Estado cometa
as menores barbaridades possíveis, e deVelTIOS comunicar a sociedade
que esta é a conduta do Estado, realizada com os menores eustos possí
veis. Ern todo caso, o que nem os penalistas e nem a sociedade podem
permitir é que existam espa~osnas normas penais em que a vítima esteja
desprotegida.

10. UMA OPINIAo PÚBLICA MUNDIAL E A POLíTICA CRIMINAL

Na realidade tuda o que é anunciado como novidade do Direito
Penal nada mais é que urna parte da mudan,a de panorama global do
nosso Inundo cultural, que tem aspectos jurídicos, como os mencio
nados anteriormente, e também políticos e económicos, Os econón1icos
sáo os mais determinantes, mas os criminais também o sao. De todo
este panorama cabe destacar a existencia atual de urna opiniao pública
mundial, a existencia de ltma sensa<;ao de cidadanía do mundo, e que
essa ídeía das caisas do mundo estava limitada, até muito pouco tempo,
aos dirigentes e intelectuaís dos países.

1sso se vez notar em diversos casos penais por excelencia: o caso do
genocídio na Iugoslávia, o caso Pinochet,36 e, especialmente, o caso da

34. Sobre a hístária e os limites múltiplos da paíxao do legislador frances por
esta medida ver Christine Lazerges, l'.électroníque au service de la politíque
criminelle: du placement sous surveillance électroníque statique (PSE) au
placement sous surveillance électronique mobile (Psem), Revue de Science
Críminelle et de Droit Pérral Comparé, 2006, p. 183.

35. V. um reIatário coro referencias René Levi, Le placement sur sourveillance:
Bilan de la phase deexpérimentation, Queslion pénalcs,jun. 2003. Disponivel
em: www:cesdip.org; ]AP1ASSÚ, C. E. A. A crise do sistema penitendário: a
experiencia da vigilancia eletrónica. BoJetim do Instituto Bra.sileiro de Ciencias
Criminais,2007.

36. N. Roht-Arriaza, The Pinocftet effect, Philadelphía: Univ. Pennsylvania Press,
2004.
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guerra do Iraque, ou melhor, o caso das tres consequencias básicas que
interessam da guerra do Iraque: o coneeito de guerra de agressao,37 Guan
tánamo 1A e as prisócs secretas e tortura. Há urna opini<10 pública mundial
fundada nos TIle:ios de eomunica~óes tradicionais, os quais preenchem
páginas completas nos dais lados do oceano no meSillO dia e no nlesmo
momento, televisóes que emitem em direto desde qualquer ponto do
munuo e para qualqucr lugar, sendo tudo isto unido e multiplicado pela
comunica~aoda Internet. Gra<;as a isto é que se fez possível o surgimento
de urna apinü¡o pública mundial. Desta opiniao pública surge a idcia d9
fim da impnnidade para os ditadores. lsto [oi proclamado com claddadé,
superando a visao de seus juízes, pela Corte Interamericana de Direitos
Humanos, na senten¡;a do caso "Barrios Altos" v. Perú, de 14.03.2001.39

Isto [oi consagrado pela coudena,ao do ex-presidente Fujimori pela
Corte Suprema do Pern em 07.04.2009.

Desta fonna, perlence a idcia de opiniao pública contemporanea,
além dessa concep,ao geral de exclusao da impunidade, a invalidez das
leis de "ponto final", as autoanistias, inclusive assuntos complexos, como
pode ser o caso alemao dos soldados que disparavam aos que tentavam
fugir saltando o muro de Berlim e de seus governantes, pois fiero mesmo
essr.s podero estar seguros - e muito menos os que dao a ordem - de
que sua impunidade estará garantida. 40 Neste sentido, nao deixará de ter

37. Sobre o tema v. Antonio Remiro BrotÓIlS, Agresión, crimen de agresión,
Gimen sin castigo, Documentos 10, Friede.org, Madrid, 2005, também on
hne em ingles, e Elisabeth Lambert-Abdelgawad, La répression du crime
internaLional d'agn::ssion: la Tévision programrnée du Statut de Romf' V<l-t

elle pennettre l'impensable?, Revue de 5cience CrinlineHe et de Droit Pénal
Compare 1, 2008, p. 184-199.

38. Diane Marie Aman, Abu Gltraib, U. Pa. Law Review, Bd.153 (2004-2005), S.
2085 ff.

39. La CO/te interamericana de Derechos Humanos - Un Cuarto de Siglo:
1979-2004, San JOSé (Costa Rica): eJ. Corte Iuteram.eTicana de Derechos
Humanos, 2005, especialmente: Pablo Saavedra, La respuesta de lajurispru
ciencia de la Corte Interamericana a las diversas formas de impunidad en casos
de grave~ violaciom:s de derechos humanos y sus consecuendas, p. 385 Y ss.;
Laurence Burgorgue-Larsen y Amaya Übeda de Torres, Las decisiones básicas
de la CIDHJ Estudio y jurisprudencia, Pamplona: Civitas-Thomson Reuters,
2009.

40. CherifBassiouni ha dirigido en los últimos años un profundo trabajo teórico
y político-jurídico sobre los principios derivados de la ldea de impunidad
(The Chicago PrincipIes on post-confhctlustice, 2008) y nn eX1Taordinario
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consequéncias o debate sobre o tratarnento jurídico da "guerra contra o
terrorismo" depois tIe Bush, C01no LUlnuélll i1.lgumas formas crhninais de
realiza~ao da guerra no Oriente Médio, J exemplo do que ocorreu cm
Gaza no final de 200S. Resulta bastante significativo o fato do prirneiro
decreto do presidente ahama ter sido destinado ao fcchamento de Guan
tánamo e asupressao da tortura. 41.

A atual crisc finunccim internacional está, todavia, enl urna fase

crítica, mas quando comecem aparecer solw;6es, é bem provável que o
que antes eram ideias e políticas criminais de vigencia territorial limi
tadas quase somente ao mundo anglo-saxao, se converta cm postulados
universais, corno, por exenlplo, o de responsabilidade penal das pessoas
jurídicasY O certo é que boa parte do que denominamos Direito Penal
Económico europeu é produto da americanizac;ao das institui<;6es e
nonnativas de governo da economia europeia,43 normativas próprias da
economía norte-americana anterior a subida - e caída - dos neocon5 e do
sistema financeiro internacional. 44

11. HARMONIZA~AO INTERNACIONAL DO DIREITO PENAL [ NOVAS mRMAS De

DIREITO COMPARADO

Definitivamente estamos diante de uma grande oportunidade para
a consolidayao da consciencia internacional da antijuridicidade rela~

estudio mundial por regiones de los procesos de responsabilidad por
crímenes de guerra y contra la humanidad después de Nuremberg, que se
publicarán en breve.

41. Ver, con referencias, Mark Danner, The red cross torture repare what it
means, Tite New York Review ofBoohs 56, 07.04.2009.

42. .sohrf' esta instiwÍl;ao v. Sérgio SalomaD Shecaria, RespoHsabilidade penal
da pessoa juridica, 2. ed. Sao Paulo: Método, 2003. Adan Nieto Martín,
La responsabilidad de las personas juridicas: un modelo legislativo, Madrid:
lustel, 2008; Eduardo Demetrio Crespo, Responsabilidad penal por omisión
del empresario, Madrid: lustel, 2009.

43. Sobre o fen6meno da americanizac;ao do direito penal v. Adán Nieto Martín,
¿Americanizadón o europeización del derecho penal económico?, Revista
penal 19/120-136, 2007 (também no panal www.cienciaspenales.net) e o
monográfico de Archives de p1tHosopllie du dmit, 2001, p. 45.

44. V Adan Nieto, Americanisation or europeisation of corporate crime? In:
DELMAS-M\RTY, M.; PIETH, Mark; SIEllER, U. Les chemins de ¡'harmonisatioll
pénale: hannonising criminal Zaw, Paris: Société de Législation Comparée,
200S.
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cionada COln os crimes mais graves. Além disso, cabe destacar que nos
encontramos ante um impressionante processo de harmonizac;ao inter
nacional das condutas puníveis, dos protocolos de investiga<;ao judicial
e penal, como também do desenvolvimento da cooperac;ao judiciária e,
muito especialmente, da extradic,;ao.45

Está, assim, justificada a aten<;ao, cada vez maior, conferida aos
problemas da jurisdi<;ao penal universal e á Corte Penal Internacional,
como também aos Tribunais ad hoc. Apesar das dificuldades técnicas e'

¡
políticas, estas sao as grandes institui<;6es políticas deste princípiof'de
século, configurando a mais relevante manifestac;ao de urna globaliza<;ao
económica46 com direitos humanos.

Entretanto, além da harmonizac;ao de regras e institui<;6es penais
que comportam o principio da justi<;a universal e da Corte Penal Inter
nacional, a globaliza<;ao económica comporta fatores de harmonizac;ao
de grande potencia. É bastante significativo o que sucede na Unilio
Europeia, ande lago se acabará formando um verdadeiro espa,o penal
comuro, com normas penais materiais e processais comuns e com um
controle judicial europeu comumY Resulta bastante conveniente atentar
para a evolu,ao recente da jurisprudéncia dos Tribunais de Estrasburgo
e de Luxemburgo e para seus efeitos de refinamento e europeiza<;ao do
Direito Penal de uma Europa que, estando além da própria Uniáo Euro
péia, abrange, hoje, de Lisboa a Vladivostok. O principio de confian,a
mútua é sem dúvida o mais relevante para a constrw;;ao desse espa<;o de
Liberdade e Seguran<;a na Uniao Europeia, com seu fruto mais impor
tante: a euro-ordern. Somente grac;as a esta é que se logrou, por exemplo,

45. Ver Luis Arroyo Zapatero y Adan Nieto, La orden de detención y entrega
europea. Cuenca: eel. UCLM, 2006.

46. Marc Henzelin; Robert Roth. Le droit pénal a l'epreuve de l'internationalisation,
Bruselas: Bruylant, 2002; Pcrdo David, GlobaIizzazione, prevenciones del
delitto e giustitia penales, Milan: Giuffré, 2001; Otfricd Hoffee, Demokratie
1m zeitalter der Globalisierung. 2 ed. Munich: Beck, 2002 [19991.

47. L. Arroyo Zapatero, A. Nieto Martín, El derecho penal de la Unión Europea:
situación actual y perspectivas de futuro, Cuenca: Universidad de Castilla
La Mancha, 2007, colel;ao Marino Barbero Santos. L. Arroyo Zapatero, A.
Nieto Martín. La orden de detención y entrega europea, Cuenca: Universidad
de Castilla-La Mancha, 2007, cole<;;ao Marino Barbero Santos. L. Arroyo
Zapatero, V. Moreno Catena, La prueba en el espacio europeo de libertad
seguridad y justicia penal, Navarra: Thomson-Aranzadi, 2006. Genevieve
Giudicelli-DeIage, Droit pénal des affaires en Europe, Paris: Themis, 2006.
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terminar coro a itnpunidade: de centenas de mafiosos condenados na
Itália e refugiados na Costa do Sol da Espanha.

No espac;;o latino-americano já se fez alusao a alguns dos efcitos
harmonizadores e de progresso, os quais devenio ser atendidos diligente
mente. Em algum momento, o processo do Mercosul também produzirá
consequencias, senda recomendável que estivéssemos preparando. Neste
caso, a experiencia da constrw;,:ao do Direilo Penal e proccssuJ.I eurapeu
podería servir de laboratório.

Por outro lado, existem outros organismos internacionais que
ensejam reclamos de harmoniza~ao que sao cmnpridos de maneira
inexorável e COIn inovadora agilidade. Trata-se, em prilneiro lugar,
dos Tratados produzidllS pelas Na¡;5es Unidas, especiahnente os mais
recentes, como é o caso dos convenios contra o crime organizado trans
nacional, contra a corrupc;;ao, o tráfico de pessoas, a lavagem de dinheiro
ete., como tambélll por autras organizac;;6es internacionais, cmuo a Orga
niza,áo para a Coopera,áo e Desenvo!vimento Económico (OCDE), a
Organiza<;;-ao Mundial do Comércio (OMe), com seus convenios contra
a corrup<;ao e contra o cibercrime. ~fl Estes InOvlnlentos de harmoniza<;,:ao
originam diversos casos surpreendentes nos países que se projetarn e
sao recebidos com críticas e tlefesas da legisla¡;ao de estilo nacional. Aa
estudo e sistematiza<;ao deste tema, um grupo numeroso de professores,
coordenados por Mireille Delmas-Marty, Ulrich Sieber e Mark Pieth,
realizaram trabalhos de grande qualidade sob o titulo de Les Chemins de
l'Hannonisation.49

A universaliza¡;ao da justi¡;a. pennl, a globaliza¡;ao el" njminalidade
e a harmoniza¡;ao das normas penais demandam Ulna nova forma de se
fazer direito comparado.50 A harmoniza<;ao das nomlas penais deve estar

48. V Ulrich Siebe.r, Mastering complexüy in the global Cyberspace: the
hannoniz<ltion of eomputer-related criminal lavv. In: DEUvlAs-MARTY, M.;
PIElH, Mark; SIEBER, U. Les chemiHs de l'hannonísation penale: harfllonisillg
crimínal law. Paris: Société de Législation Comparée, 2008.

49. M. Delmas-Marty, Mark Pieth, U. Siebcr. Les cherttins de l'hannanisclliort
pénale. Hanl10nising crimínal Iaw. París: Société de Législation Comparée,
2008. Versbo en espanhol DELMAS-MARTl, Mireille; P1ETH, Mare; SIEBER, Ulrich.
Los raminas de la armonización penal, presentación de Luis Arroyo Zapatero
y coard. Marta Muñoz de Morales, Valencia: Tirant 10 Blane, 10U9.

50. Com este ftm está orientado o plano de trabalho para 05 próximos anos
do lnsl'illlto Max Planck, por Ulrich Sieber: Grenzen des Stmfreehts.
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preparada para isto, o que deve ser feito mais pela hibridac;;:ao das normas
penais e das institui<;6es, que através de instancüls verticais que impoes
normas e institui<;óes.

Os tres fenómenos mencionados nao poero eIn questao somente
o paradigma da territorialidade da lei penal, mas também o fazcrn cm
rela<;;ao a "verdaddra" Ciencia do Direito Penal. Alguns veem o espa<;o
gerrnanico e mediterraneo - que também a1canc;;:a esse território fantás
tico entre o Río Grande e a Patag6nia - como urna fortaleza da dogmática
penal, rodeada de povos primitivos que neln entendem e nem quereITi
entender a estrutura lógico-objetiva das COiS~lS.

Entretanto, para alón da discussao sobre a universalidade da
Ciencia do Direito Penal,51 a experiencia internacional mostra, especial
mente a partir do Estatuto de Roma, nao somente o estabelecüllento da
língua inglesa entre os penalistas como Uln instrumento de comunica<;;ao,
mas tmnbém, a entrada sorrateira pela porta dos fundos da dogmática
anglo-saxa, a qual, além de apresentar um nível de elabora,ao intelectual
próprio do século XVIII, também apresenta elementos de Direito Penal
material pré-becarianos.

Deste panorama emana a necessidade de elaborar-mas o que Fletcher
fonllulou há alguns anos: urna gramática universal da Ciencia penaL52
Nós, penalistas, que nos espelhamos cm Beccaria e van Liszt, necessi
tamos adotar urna postura de inovac;;ao. lnovac;;ao nao é algo exclusivo
das ciencias experimentais e das engenharias. Também seria inova<;ao
aproximar os juristas anglo-saxóes as nossas regras sobre erro de tipo e
erro de proibü;ao, para o tratamento das consequencias da determina<;;ao
da pena a partir de um princípio comUl11 a ambos os mundos, o princípio
de proporcionalidade, argumento com o qual o mundo anglo-saxao, sim,
está familiarizado. 53

Grundlagen und Herausforderungen des ncuen strafrechtlichen Forschung
sprogramms am Max-Planck-Institut Jür Auslandisches und Intel11ationales
Strafrecltt, ZStW 119 (2007) 1 ff.

51. Hans]oachim Hirsch, Intemational¡sienmg des Strafrechts uml da Strafrechts
wissenschaft, ZStW 116 (2004) ll. 4, 5.835-854.

52. V. Georg Fletcher, Conceptos bdsicos de derecho penal, Valencia: Tirant,
1997, p. 19. e The grammar 01 Criminal Law. vol. 1. Foundations: Oxford
Universiry Press, 2007.

53. Miguel Carbonell (ed.). El principio de proporcionalidad y la interpretacíón
constitucional, Quito, 2008.




