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RESUMO Os efeitos da globalização sobre a questão criminal é um desafio do qual não podem 

se furtar as ciências criminais no contexto de liminaridade em que vivemos. Diante da 

possibilidade de debate que o ambiente atual propicia, é possível verificar que o avanço da 

globalização implica uma maior intervenção do Direito Penal e uma diminuição da importância 

do Estado Nacional na tomada de decisões político-criminais. Os contornos e extensões da 

globalização sequer podem ser imagináveis, a crise financeira que assola o mundo não revela 

inclinações claras ou direções seguras no seu enfrentamento, os riscos provenientes da crise 

econômica mostram-se como os mais perversos dos enfrentados pela humanidade nos últimos 

tempos, trazendo consequências diretas nas relações internacionais e na proteção aos direitos 

humanos, bem como nas economias mundiais, atingindo profundamente a segurança social 

integral. Destacam-se alguns efeitos da globalização como, na delinquência que se refletem na 

Dogmática Penal, ou nos modelos funcionalistas, no Direito Penal simbólico e no Direito Penal 

do inimigo. O processo de globalização influencia também na extensão dos direito humanos 

como valor fundamental do Estado liberal e das democracias ocidentais. A proliferação de 

ataques pelo mundo, evidenciados de ameaças assimétricas (Terrorismo), serviu tanto para 

aproximar quanto para facilitar atos ilícitos através da afinidade de objetivos comuns entre as 

pessoas no mundo e também dificulta sua erradicação, já que o meio utilizado para passar 

informações e fazer recrutamento são as redes sociais, que possuem a política de privacidade, 

um meio fácil de conversar sem deixar rastros para o inimigo descobrir. A situação se agrava 

quando não só existe um terrorismo, mas ramificações de vários tipos de terror, alastrados pela 

sociedade, e divulgados sem impunidade, pois a sua resolução depende não só de interesse do 

Estado, mas também de mudanças nas atividades de conflito, pois ainda enxergam a lide como 

em épocas medievais, sem estudos profundos e leis que o tipifiquem. A população vulnerável 

tem exercido a solidariedade, através de atividades que atenuem o sofrimento do outro e assim 

construindo uma nova perspectiva de direitos humanos. A partir de uma metodologia descritiva, 

qualitativa e parcialmente exploratória de um modo geral, é possível perceber que o Direito 

Penal da globalização depara-se com uma criminalidade transnacional e organizada, o que 

inegavelmente demanda uma série de adaptações, principalmente no que tange direitos 

humanos. O processo de globalização influencia na extensão dos direito humanos como valor 

fundamental do Estado liberal e das democracias ocidentais. Os sistemas penais de diferentes 

culturas e civilizações têm agrupados comportamentos humanos que se deseja proibir e castigar, 

com essa perspectiva a pesquisa pretende trazer uma reflexão sobre a globalização e seus efeitos 

na sociedade e a construção de uma contemporaneidade de Direitos Humanos intrínseco no 

novo conceito de cidadania global. 
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