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A Extradição no Alvorecer do Século XXI2
Florisbal de Souza Del'olmo

RESUMO
A presente tese se ocupa e analisa história, conceito, requisitos, in1portância,
objeto, lin1ites, fontes e classificação da extradição, beni. como a experiência desse
instituto no Brasil. A sociedade conten1porânca, a partir da Paz da Vcstfália, é estudada,
por indispensável para as reflexões, de vez que é no contexto dessa sociedade que a
extradição atua. Tal é o conteúdo da pri111eira parte da pesquisa. Ocupa-se, em
seguünento, dos desafios que se antepõem à extradição no alvorecer do século XXI,
desde novos fatores, como os gerados pelos governos e pela agressão aos direitos
hun1anos, até novas forn1as assun1idas pelo críme e adaptações do Direito Penal ao
processo vivenciado na atualidade. Inseren1-se investigações sobre crime dito
organizado, contra a orde1n econômica, de lavagem de dinheiro, de terroris1no e de
tráfico de pessoas e de órgãos hurnanos. A terceira parte da tese, por fim, procura
oferecer visões do instituto da extradição enquanto respostas aos novos desafios
enfrentados pela sociedade contemporânea, privilegiando a abordagen1 sobre a
cooperação entre os Estados - com novas perspectivas após o caso Pinochet - e o
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co1nbate à impunidade; sobre a contribuição do Tribunal Penal Internacional, que
n1aterializa a existência de un1a corte cri111inal supranacional permanente; e sobre a
experiência de códigos-1nodelo no ca1npo penal e processual penal, ao lado de ações
da Organização das Nações Unidas na luta contra a delinqüência internacional, sendo
apresentada, inclusive, unia sugestão de l)eclaração da ONU no âmbtto do con1bate
internacional cooperativo contra a crin1inalidade sen1 fronteiras.

