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Elogio do Doutor Francisco Munoz Conde
Prof. Doutor Jose Duarte Nogueira

Magnifico Reitor da Universidade Lusfada
Senhores Professores da Universidade Lusfada
Senhores Estudantes da Universidade Lusfada
Senhores Administradores da Funda~ao Minerva
Senhores Funcionarios da Universidade Lusfada
Senhores Convidados
1. E corn grande homa que em nome do Departamento de Direito da
Universidade Lusfada de Lisboa apresento o Doutor Francisco Munoz Conde,
enquanto jurista emerito no actual panorama jurfdico penal.
Outrem que nao eu deveria ser o apresentante, pois os meritos do apadrinhante devem, no mfnimo, nao constrastar excessivamente corn os do
apadrinhado. Sobra, porem, em admira~ao o que em outro plano falta, esperando que a tradicional benevolencia do Doutor Munoz Conde o permita
compensar.
2. Nascido em Fuentes de Andalucia, Sevilha, em 1945, as convic~6es
pessoais e a probidade que desde sempre o caracterizararn, fazem dele, para
alem de cidadao, urn cientista do Direito na acep~ao plena dos conceitos.
Ainda que o proprio se tenha ja definido como simples docente de uma
Universidade de provfncia, a realidade ultrapassa muito esta modesta qualifica~ao, pois o nivel da sua investiga~ao e a capacidade de transmitir a comunidade 0 seu pensamento, granjearam-lhe de ha muito solido prestfgio no ambito
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nacional e internacional, traduzido na permanente solicita~ao para iniciativas
cientificas de diversa natureza, no seu pais e urn pouco por todo o mundo.
Entre muitos outros que ate hoje tiveram a possibilidade de o ouvir, contamse, por exemplo, pafses como a Alemanha, Italia, Holanda, Mexico, Colombia,
Brasil, Argentina, Chile, Guatemala, Peru, Venezuela, Estados Unidos, Japao,
Coreia e naturalmente, Portugal, o que faz dele urn penalista de ambito
virtualmente mundial.
Tern o Doutor Mufioz Conde a capacidade de conciliar este intenso labor
expositivo corn a actividade docente ordinaria, pois nunca perdeu de vista
que, antes de mais, e urn docente corn responsabilidade, enquanto tal, perante
os seus alunos.
3. Licenciado em Direito 1968 pela Universidade de Sevilha, obteve dois
anos depois o grau de Doutor corn uma disserta~ao subordinada ao titulo "El
delito de alzarniento de bienes", publicada em 1971.
A inquieta~ao cientffica, a vontade de ampliar os horizontes da sua forma~ao jurfdica e humana e talvez a necessidade de contactar pafses e comunidades universitarias corn mentalidade diversa da que podia encontrar junto
da Universidade espanhola de entao, levaram-no a trocar o que poderia ter
sido uma comoda permanencia em Sevilha por uma estadia na Alemanha. Por
outro lado, o desenvolvimento da Ciencia Penal em Espanha nao preenchia
nessa epoca os seus anseios, levando-o a compreender que o aperfei~oamento
da sua forma~ao exigia contacto proximo corn os grandes juristas estrangeiros
da altura.
Recem doutorado abalan~ou-se por isso a emigrar. 0 destino foi a Universidade de Munique como Bolseiro da Funda~ao Alexander von Humboldt
e o objectivo foi trabalhar corn quem mais tarde seria seu Mestre, o Doutor
muitas vezes "Honoris Causa" - tambem da Universidade Lusfada -, Klaus
Roxin. A permanencia na Universidade de Munique entre 1971 e 1973 permitiulhe o contacto corn a dogmatica jurfdico-penal utilizada fora das fronteiras
natais, o qual frutificaria, para alem de outros trabalhos safdos em publica~oes
alemaes, numa segunda monograffa de grande f6lego subordinada ao titulo "
El desistimiento voluntario de consumar el del ita".
4. No mesmo ano, ou seja em 1972 o Doutor Mufioz Conde clava infcio a
outra das suas vertentes contributivas para a Ciencia Penal, para alem da que
decorria da sua propria produ~ao entao no infcio, consubstanciada na identifica~ao de obras de autores que integrassem propostas inovadoras fundamentais para o progresso deste ramo do Direito e na sua divulga~ao junto do
publico especializado atraves de tradu~oes. E ja neste quadro que traduz para
o castelhano a primeira de muitas outras que se seguiriam. Recaiu este esfor~o
inicial na obra do Doutor Klaus Roxin "Polftica criminal y sistema del Derecho
penal", uma breve monograffa na qual o autor propunha relevantes altera~oes
paradigmaticas, ao defender a necessidade de introduzir criterios de polftica
criminal na dogmatica jurfdico-penal.
5. Terminada a estadia na Alemanha em 1974, corn vinte e nove anos de
idade realizou a agrega~ao a catedra de Direito Penal da Universidade de
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Sevilha. Nessa altura a Universidade espanhola exigia aos candidatos a Catedra
a elabora<;_:ao de um Relatorio sobre o conteudo, metodo e fins da disciplina a
leccionm~ a qual no caso concreto era o Direito Penal. 0 que poderia ter sido
mero cumprimento de um requisito burocratico converteu-se em 1975 na sua
terceira monograffa, subordinada ao titulo "Introducci6n al Derecho Penal"
descrita pelo proprio como "una especie de panfleto contra la dictadura, o si se
prefiere contra el Derecho Penal de aquella dictadura", mas que foi, na realidade,
muito mais do que isso, ao adquirir ressonancia no mundo academico espanhol
e latino americano. Tratou-se de uma obra na qual o autor se revelava um
cientista do Direito dotado de espirito inquieto, altamente critico e com grande
sentido de compromisso social e politico.
No contexto de uma Espanha que come<;_:ava a afastar-se de muitos anos
de autoritarismo institucional, traduzia o esfor<;_:o de um jovem professor
universitario, nao so de aproximar a dogmatica juridico-penal alema da Ciencia
Penal do seu pais, como tambem de mm·car a importancia do momento politico
dentro da reflexao juridico-penal, ao defender a necessidade de repensar o
direito subjacente a partir de parametros democraticos. Tratava-se de uma
tarefa complexa, que implicava algum desassombro, por ocon·er numa sociedade que necessitava ainda de consolidar a democracia com base numa
Constitui<;_:ao.
Corn esta obra o Doutor Mufioz Conde nao se limitava a constatar
injusti<;_:as sociais ou a questionar aspectos politicos. Abria de facto novas pm-tas
na Espanha e na America latina ao propor uma dogmatica critica como
instrumento para evidenciar excessos do poder penal, reconduzindo-o a um
prisma compatfvel com as liberdades da cidadania. A importancia da
"Introducci6n al Derecho Penal" pode ser avaliada notanda que, reeditada trinta
anos depois, conseguiu manter quase intocada a actualidade do seu conteudo.
Mas a sua produ<;_:ao bibliografica nao se deteve. Ainda em 1975 publicou
"Derecho Penal, Parte Especial", hoje um dassico da literatura jurfdico-penal
espanhola corn quinze edi<;_:oes, a ultima das quais no cm-rente ano. 0 grande
exito da obra, indissociavel da clareza com que os problemas suscitados pela
parte especial do Direito Penal estao expostos, revela a facilidade com que o
Doutor Mufioz Conde consegue dirigir-se a um publico nao necessariamente
constitufdo apenas por especialistas, sem compromenter a qualidade cientifica.
6. Entre 1980 e 1985 o Doutor Mufioz Conde ocupou a Catedra de Direito
Penal e foi Director do Departamento na Universidade de Cadiz. Durante este
periodo fez parte da comissao redactora da Proposta de Anteprojecto do Novo
Codigo Penal. E, ainda que esta iniciativa nao tenha logrado concretiza<;_:ao
legislativa, a sua interven<;_:ao reflectiu-se na Reforma de 1983 atraves da qual
se introduziu no Codigo Penal um conjunto de altera<;_:oes essenciais a adapta<;_:ao
do ordenamento penal, ainda de matriz autoritaria, a valores democraticos
emanados da Constitui<;_:ao de 1978.
Os anos oitenta constituem para o Doutor Mufioz Conde uma das decadas
mais produtivas no piano cientffico. Sao desta epoca tres das suas obras mais
marcantes: "Teoria general del delito" - actualmente na terceira edi<;_:ao e com
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tradw;ao portuguesa -, "El error en Derecho Penal", e "Derecho Penal y control
social" - tambem traduzida para portugues - de grande relevancia para a
percep<;ao do Direito Penal como mera parte de urn sistema de controlo muito
mais amplo. Para alem destas obras publica ainda durante este periodo em
colabora<;ao corn o Doutor Quintero Olivares ""La reforma penal de 1983", em
colabora<;ao corn os Doutores Berdugo Gomez de la Torre y Garcia Anin, "La
reforma penal de 1989, mais de vinte artigos em revistas espanholas e quase
uma dezena em revistas estrangeiras em diferentes linguas entre a quais o
portugues. Traduz ainda, juntamente corn o Doutor Mir Puig, a terceira edi<;ao
do "Tratado de Derecho Penal" de Hans-Heinrich Jescheck (1981), diversos artigos
do Doutor Klaus Roxin recolhidos no livro "Culpabilidad y prevenci6n en Derecho
penal" (1981) e, juntamente corn o Doutor Luzon Pefia, "Iniciaci6n del
DerechoPenal de hay" do mesmo Klaus Roxin, e juntamente corn o Doutor Arroyo
Zapatero os "Fundamentos de Derecho Penal" de Winfried Hassemer (1984).
Corn esta ultima tradu<;ao inicia uma estreita rela<;ao corn a chamada "Escola
de Frankfurt" mantida ate hoje, da qual resultou a publica<;ao conjunta corn
o Doutor Hassemer de obras como "Introducci6n a la Criminolog{a y al Derecho
Penal" em 1989, "La responsabilidad par el producto"em 1995, uma nova
"Introducci6n a la Criminologia em 2001, bem como a tradu<;ao de diversos
artigos e monografias da autoria do mesmo.
7. 0 relacionamento internacional do Doutor Mufioz Conde nao se limita,
porem, ao mundo germanico. 0 regresso a Universidade de Sevilha em 1986
como Catednitico de Direito Penal e ate 1995 como Director do Departamento,
coincide corn a sua abertura ao mundo do direito anglosaxonico atraves do
Doutor George Fletcher da Columbia University School de New York. Deste
autor traduziria mais tarde "Conceptos blisicos del Derecho Penal", na qual se
procuram aproximar as diferentes abordagens que o sistema anglosaxonico e
o germanico fazem do Direito Penal, bem como as obras "En defensa propia",
"Las v{ctimas ante el jurado" e "Lealtad".
Mas a voca<;ao universalista nao parou por ai. Se o relacionamento corn
o mundo juridico anglo saxao representa em si mesmo uma abertura pouco
usual para quem e tributario da tradi<;ao continental europeia, Mufioz Conde
procurou ir mais longe realizando estadias como Professor Convidado no Japao
em 1992, na Universidade de Tsukuba, e em 1995 na Universidade Central de
Tokio, e proferindo conferencias em diversas universidades japonesas e coreanas.
8. Na decada de 90 manteve uma actividade incessante. No piano das
publica<;6es, o "Derecho Penal, Parte Especial", em 1993 havia-se entretanto
convertido numa obra de uso corrente para alunos, docentes e estudiosos do
Direito Penal. Nesse ano a obra fica completa corn a publica<;ao, em conjunto
corn a Doutora Garcia Arcin, do "Derecho Penal, Parte General", cuja sexta edi<;ao
saiu recentemente. E inutil frisar a importancia do conjunto para o Direito
Penal.
Nesta decada o prestigio do Doutor Mufioz Conde como investigador
estava ja totalmente consolidado. Contam-se por dezenas as monografias e
artigos publicados em espanhol, alemao, frances, ingles, italiano ou portugues,
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nas mais prestigiadas revistas internacionais, nos quais tratou variadissimas
e polemicas quest6es da actualidade penal. As suas conferencias e colabora<;6es
sao numerosas. Somente nos anos de 96, 97 e 98, depois da aprova<;ao do novo
Codigo Penal espanhol, foram mais de uma centena. No piano academico a
sua actividade mantem-se intensa atingindo mais de quinze disserta<;6es de
doutoramento e de cinquenta interven<;6es em juris.
Em 1998 ja como Catedratico de Direito Penal da Universidade Pablo de
Olavide na qual actualmente e docente, proferiu a li<;ao magistral "La busqueda
de la verdad en el proceso penal" na abertura do curso academico, depois publicada em Espanha e na America latina. Atraves dela mostrou que, para alem
de penalista e criminologista, e tambem cientista do Direito Processual Penal,
proficiencia reiterada atraves da recente monografia "Valoraci6n de las grabaciones audiovisuales en el proceso penal", na qual debate urn dos problemas
fundamentais do Processo Penal: os limites da valora<;ao de provas que incidem
e afectam, directa ou indirectamente, direitos fundamentais.
9. Ja na fase de plena maturidade intelectual o Doutor Mufi.oz Conde
abalan<;ou-se a uma nova tarefa: investigar a figura do penalista Edmund
Mezger na sua liga<;ao ao nacional socialismo e, ao mesmo tempo, estudar o
direito penal dessa epoca. A obra "Edmund Mezger y el Derecho Penal de su
tiempo" publicada em 2000 e hoje ja na quarta edi<;ao, teve grande relevo no
debate penal, suscitando a revisao de algumas ideias presentes nas decadas
anteriores. Nela expos corn apoio documental conseguido atraves de cuidada
investiga<;ao no Bundesarchiv de Berlim, as suas rela<;6es corn o regime, nao
so atraves da elabora<;ao de conceitos que de alguma forma legitimavam o
Direito Penal da epoca, como tambem a sua contribui<;ao para a redac<;ao de
textos como o projecto de lei sobre "estranhos a comunidade" no qual se
propunha a esteriliza<;ao de elementos a-sociais e o seu internamento em campas. Este aspecto da vida de Mezger, constrastante corn o alto nivel dogmatico
de muitas das suas constru<;6es teoricas, tanto anteriores como posteriores ao
nacional socialismo, e motivo de reflexao para qualquer jurista que se proponha
encarar os limites da sua actua<;ao perante leis injustas ou claramente violadoras dos direitos fundamentais do ser humano. Para isto procurou o Doutor
Mufi.oz Conde alertar. A reflexao feita e os conhecimentos adquiridos corn a
investiga<;ao, levou-o a escrever em colabora<;ao corn Marta Mufi.oz Aunion
uma breve monografia sobre a pelicula de Stanley Kramer "Vencedores ou
vencidos?", na qual trata o Processo de Nuremberg contra os juristas do nacional socialismo.
10. Fruto desta intensa actividade docente, investigadora e expositora foi
o seu reconhecimento no ambito internacional como urn dos grandes penalistas
do nosso tempo. Tal ficou claramente evidenciado na concessao do Premio
Mutis-Humboldt destinado a investiga<;ao, talvez o de maior prestigio neste
ambito, por parte da Funda<;ao Alexander von Humboldt, sendo o unico penalista de lingua espanhola que o recebeu. 0 mesmo reconhecimento decorre de
varios Doutoramentos Honoris Causa e da concessao do titulo de Professor
Honoraria em diversas universidades latino-americanas.
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11. Por fim uma referenda especffica ao relacionamento do Doutor Mufioz
Conde corn a cultura juridica de lingua portuguesa, corn Portugal e corn a
Universidade Lusiada.
Ao longo de todo este percurso sumariamente descrito, o Doutor Mufioz
Conde tern mantido a Ciencia Juridica de lingua portuguesa no quadro das
suas aten<;5es.
No plano internacional a sua presen<;a no Brasil tern sido uma constante,
desde pelo menos o fim da decada de 80, atraves de numerosas conferencias.
No plano nacional a mesma aten<;ao fica atestada pela sua repetida presen<;a
no pais, para colaborar em eventos cientificos de diversa natureza, desde que
em 1978 pela primeira vez participou em Lisboa no 8Q Congresso Internacional
de Criminologia. Posteriormente, cingindo-nos apenas ao presente seculo, a
presen<;a em conferencias e col6quios tornou-o visita corrente em Portugal,
assinalando-se entre outros, por exemplo em eventos organizados pela Faculdade de Direito de Coimbra, Faculdade de Direito de Lisboa, Centro de Estudos
Judiciarios de Lisboa, Ministerio Publico e Universidade Lusiada. Diversas
monografias suas estao traduzidas para o portugues, como nas linhas anteriores
se assinalou, e pelo menos dez artigos da sua autoria tambem em lingua portuguesa estao publicados em diferentes Revistas a maior parte portuguesas.
Mas o conhecimento da sua obra por parte da penalistica nacional e
muito mais amplo, pois a lingua de Cervantes nao constitui obstaculo aos
muitos, especialistas ou nao, que frequentemente consultam os seus multiplos
trabalhos ainda nao traduzidos.
A Universidade Lusiada conhece-o tambem de ha muito atraves de uma
presen<;a assidua em Lisboa e no Porto. Praticamente nenhuma iniciativa no
ambito penal nela realizada nos ultimos cinco ou seis anos - e foram diversas
- deixou de contar corn a sua colabora<;ao, em paineis conjuntos corn alguns
outros dos mais brilhantes nomes da penalistica europeia actual, honrando-se
a Universidade por isso. Nelas proferiu o Doutor Mufioz Conde interven<;5es
do maior interesse publicadas nas colectaneas de suporte aos eventos em causa.
Permitam-me salientar "Dominio de la voluntad en virtud de aparatos de poder
organizados en organizaciones "no desvinculadas del derecho", publicada na
colectanea "Problemas Fundamentais do Direito Penal", proferida nesta mesma
sala ha cerea de quatro anos na presen<;a e no contexto do Doutoramento
Honoris Causa do Doutor Klaus Roxin.
Esta disponibilidade reiterada diz algo sobre a simpatia corn que olha a
Universidade e esta tern-no, por isso, como amigo, retribuindo-lhe a amizade.
Mais ainda, admira-o e tambem por isso o quer hoje homenagear.
12. Pode dizer-se que a vida do Doutor Mufioz Conde constitui urn modelo
para a sociedade, como o e para os seus discfpulos e alunos. Como docente,
pela dedica<;ao exclusiva a Universidade e paixao pelo ensino, que o decurso
do tempo potenciou. Como investigadm~ pela qualidade e seriedade da sua
obra cientlfica sempre centrada nos problemas fundamentais que o Direito
Penal suscita em cada momento. Como mestre, por ter sabido criar uma
verdadeira escola, urn grupo de jovens penalistas aos quais transmitiu a sua
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for<;;a, na luta pela defesa dos prindpios democraticos mesmo em circunstancias
adversas. Como pessoa, porque perante dificuldades, obstaculos ou injusti<;;as
corn que se deparou, naturais ou induzidas par quem perfilhava diferentes
formas de pensm~ nunca se deu por vencido seguindo em £rente na transmissao
do seu pensamento, empenhado no labor docente e de investiga<;;ao que tanto
prezava.
13. Expostos e considerados os factos acima assinalados, solicito pois corn
toda a considera<;;ao a V. Exg, Magnifico Reitor da Universidade Lusfada de
Lisboa, em nome da sua Faculdade de Direito e corn o apoio da respectiva
Direc<;;ao, a concessao ao Excelentissimo Senhor Doutor Francisco Mufioz Conde
do supremo grau de Doutor Honoris Causa pela Universidade Lusfada de
Lis boa.
Muito obrigado
Lisboa, 22 de Outubro de 2004
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