
ClONALlSTA DO DELITO E IMPUTAÇÃO OBJETIVA 

. I (ao mesmo tempo), sendo certo que cada uma 
gências próprias. 

décadas estamos investigando as bases (e pers
onstitucionalista do delito . Não paramos um dia 
·moramentos. Nenhuma ideia nasce pronta . Nós, 

manos imperfeitos, não nascemos prontos. Quem 
trabalhos sobre o tema vai verificar algumas dife
com o que estamos apresentando agora ("Não há 
xceto a mudança" - Heráclito) . É que o trabalho 
ico) exige uma contínua evolução (e aprimora
exões, as relações, as sintetizações e sinapses de 
se cruzam, que se mesclam, que se excluem, que 
muitas vezes demandam certo tempo para o total e 
ento. Ninguém sabe a idade certa para a maturação 
que isso não acontece da noite para o dia . 

qualquer modo, por saber que em setembro de 
o Google, a locução teoria constitucionalista do 
milhares (e milhares) de resultados. Muitos con
rmularperguntas relacionadas como tema. Vários 
ramo assunto (HC 84.412, do STF, por exemplo). 
inário e surpreendente! Sempre acreditei que tam

ucionalista do delito seria uma obra póstuma (no 
). Que surpresa agradável ver que sua compreensão 
ontecendo com mais velocidade que a imaginada. 

nográfico) procuramos desenvolver tanto as bases 
rizesda teoria constitucionalista do delito, que fez 
rial da tipicidade objetiva (evoluçãO típica da era 
finalista) . O detalhamento (e aprofundamento) 
esfoifeitonosvolumes 1 e 2da nossa Coleção Cíên
Paulo: Ed. RT) . Tomamos a liberdade de remeter o 
s dois livros. 

e abril de 2011. 

LUIZ FLAVIO GOMES 

(www. ipclfg.com.br 

- www.twitter.comIProfessorLFG) 
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