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“determinação específica” – já não estavam, todos, na disciplina dos crimes 

culposos?  

O que importa é que, agora, o debate não será mais um debate fechado à 

realidade, o que implica conhecer o funcionamento histórico concreto de sistemas 

penais determinados, e propor acerca deles. As novas tendências do Direito Penal 

não se subordinam hoje, como nos tempos da polêmica causalismo-finalismo, 

apenas às marés das categorias jurídicas. Elas provêm dos reflexos e influências 

que os dados econômicos e sociais concernentes à questão criminal – recolhidos e 

trabalhados pela criminologia – e a luta das concepções político-criminais 

introduzem nas teorias da pena e do delito. Nossa torre de marfim caiu, e, cá entre 

nós, já era tempo. A causalidade perderá sua centralidade como critério de 

imputação no dia em que os penalistas assumirem que nenhuma outra disciplina, 

social ou jurídica, pode ser mais comprometida com o conflito, com a flutuação, com 

a instabilidade, com o desequilíbrio, com a ruptura, com tudo aquilo que nega a 

repetibilidade causal, do que o Direito Penal. Neste dia, os penalistas estarão se 

libertando do medo do conflito, da desordem, que o recente estudo doutoral de Vera 

Malaguti Batista demonstrou ser um elemento estratégico desta política criminal 

hegemônica. 

Tomei demasiadamente o tempo de todos, e me surpreendo ao constatar 

quantas linhas relevantes sobre estes movimentos deixei de desenvolver ou mesmo 

enunciar. Penso naqueles juízes brasileiros que, já lá se vão trinta anos, 

redescobriam von Liszt de um modo intuitivo, chamando o argumento da política 

criminal para conter poder punitivo irracional perante situações nas quais faltava um 

dispositivo dogmático escusante, e o campo dos princípios constitucionais não 

estava desenvolvido como hoje. Penso nesses companheiros de minha geração, 

para concluir com um voto de esperança na superação do quadro preocupante 

dessas novas tendências do Direito Penal. 

Muito obrigado. 

 

  NILSON NAVES 

Meu caro Nilo Batista, sua palestra não foi novidade para nós. Sabemos, de 

há muito tempo, do seu alto conceito, dos seus profundos conhecimentos, mas 
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penso – já o ouvi por mais de uma vez – que essa palestra superou as anteriores, a 

qual ficará nos anais do Conselho da Justiça Federal. 

Em um convênio que firmamos com o Senado Federal, estamos indo ao 

encontro dessas obras e estaremos publicando, já a partir da próxima semana, as 

primeiras, a tempo de alcançar a Bienal do Rio de Janeiro, que se inicia no dia 15. 

Na parte do Direito Civil, estaremos publicando Teixeira de Freitas e, na parte do 

Direito Penal, Antônio Luiz Ferreira Tinoco em “Código Criminal do Império do 

Brasil”. Nos próximos dois livros, referentes ao Direito Penal, teremos Tobias Barreto 

e, no terceiro, exatamente José Hygino, como prefácio da obra de von Liszt. 

Eu e o Sr. Ministro Cesar Asfor Rocha, ilustre Coordenador da Justiça 

Federal, sentimo-nos muito gratos com a sua presença, pela brilhante conferência, 

como também com as presenças dos nossos grandes amigos Ministros Sepúlveda 

Pertence e Carlos Alberto Marques Soares, Vice-Presidente do Superior Tribunal 

Militar, que está, no momento, na Presidência.  




