
ciência, para que seja a ela persistente nos 
por que passa o Estado. 

intransigência com o novo, mas, tão
icas em que se jimda a escola finalista, e 
a Espanha, o marco do neofinalismo para 

e em Regis Prado, a principal baliza no Brasil, 

conseguiram superar a lógica neokan
ial imediata produzia leis boas, algllmas 

ias, outras tantas. 

do ser humano é o centro do qual emana 
nJ"flf""'C\'1'Jnl penal e de que é sempre sujeito e 
a concepção de que o Estado Democrático de 

. com os princípios .fimdamentais, 
são intransponíveis, constituem-se em pos

pela nossa escola e são desenvolvidas com 
_ ." 11 fj,r-fl e não meramente retórico. 

Biblioteca de Estudos A vançados em Direito 
é uma parcela dos!rutos que o sonho iniciado 

tem produzido. 

que foram objeto de análise pelas mais rigoro
Sem exceção, traIam de temas atuais deforma 

de que representam um marco na história 
nos trabalhos que se publicam nesta 

sem precipitação Oll açodamento, mas encar
vezes anos, de debates e reflexões de pessoas 

com o avanço das ciências penais e com 
acima articulados, em que se funda a 

a poesia imortalizada na voz de Milton 
um pouco do que sentimos todos, quando se 

..o.'r/l/1n editorial, sendo dado pela nossa escola 
distante, nas terraç quentes de Maringá, no 

gigante do Direito Penal brasileiro. o Pro
"longe se vai sonhando demais ... ". 

Adel el Tasse 
Professor de Direito. Procurador Federal 
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As pautas normativas fundamenta 
ro estão articuladas - em nível constitue 
arts . 170 a 181, a paltir de um plexo pri 
e institutos jurídicos. Daí falar-se em Co 

Por meio desse núcleo essencial 

econômica do país - cuja complementa 

sições outras dispersas no Texto Magn 

dando azo à Ordem Econômica - o Con. 

ao tempo em que engendrou escolha I 

elegeu um modelo econômico neolibera 

edificação do Estado Democrático e Soe 

para o progresso coletivo e o bem-estar ~ 


Detlui do art. 170, copul, da CF a 
rão estar fundadas na valorização do tra' 
va, com o fim de assegurar a todos existé 
da justiça social, investida juridicizante 
de imutabilidade tácita, por isso posta . 
constituinte derivado. 

Ressuma oportuno ter presente qu 
promissório, a Lex Legum forjou um t. 
econômico à qualidade de bem jurídico-l 
livre iniciativa e a liberdade de concom 
elementos indissociáveis do modo de pl 
prios de um regime de economia de mel 
pelo poder intervencionista do Estado. 

O legislador ordinário de 1990, P( 
razões políticas e os fins teleológicos e s 
de defesa dos valores econômicos consal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




