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1 zaffaroni, eugenio raúl; pierangeli, josé henrique. manual de direito penal cooperaÇÃo jurÍdica
internacional em matÉria penal - direito, o drci/snj elaborou esta cartilha, abordando os principais aspectos
... quando o estado brasileiro solicita cooperação de um país estrangeiro diz- ... para o tratado de auxílio
mútuo em matéria penal entre o governo da república portuguesa e o governo da república federativa do
brasil (decreto nº 1.320, de 30 de ... direito penal geral - fgv direito rio - a função do direito penal é a
proteção subsidiária de bens jurídicos2. É missão do direito penal a proteção dos bens jurídicos mediante o
amparo dos elementares valores ético-sociais da ação3. essa tem sido a concepção em torno da qual o direito
penal moderno tem se desenvolvido4 desde karl binding (1841-1920). direito penal - qcon-assetsproduction.s3azonaws - conflito dalei penal no espaÇo territorialidade. art. 5º - aplica-se a lei brasileira, sem
prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no princÍpios do
direito penal brasileiro - princÍpios do direito penal brasileiro genevieve aline zaffani grablauskas gomes1
resumo o presente trabalho tem por escopo apresentar os princípios mais significativos ao direito penal
brasileiro, notadamente aqueles que servem como verdadeiro norte à condução dos atos praticados pelos
cidadãos da nossa sociedade.
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