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Alice Bianchini 
AULA 1 

A FUNÇÃO DA MODERNA POLÍTICA CRIMINAL: AS RELAÇÕES ENTRE POLÍTICA CRIMINAL, 
CRIMINOLOGIA E CIÊNCIAS PENAIS 

- noções introdutórias: 

- a nomenclatura ciências penais envolve o direito penal, o direito processual penal e a 
execução penal. É um termo mais amplo do que o termo ciência criminais; 

- a política criminal está incorporada no direito penal desde 1.970, com os conceitos criados 
por Roxin na Alemanha; 

- a chegada da política criminal e da criminologia no direito penal pode influenciar todo o 
modelo penal de um determinado estado; 

 

- fenômeno criminal: 

- toda a política criminal gira em tordo do fenômeno criminal, que cria estratégias para o 
controle da violência; 

- a compreensão do direito penal é uma estratégia da criminologia exteriorizada na forma de 
política criminal; 

- o direito penal é o fim do caminho, por isso o estudo da criminologia e da política criminal é 
imprescindível para a exata compreensão dos termos que envolvem todos os limites do direito 
penal; 

- o direito penal é uma das estratégias que compreendem a política criminal; 

- a política criminal é muito mais abrangente do que o direito penal, uma vez que envolve 
também a adoção de medidas extrapenais; 

- assuntos ligados ao fenômeno criminal: 

- Criminologia: 

- biologia criminal; 

- psicologia criminal; 

- sociologia criminal; 

- antropologia criminal; 

- Política Criminal: 

- políticas públicas; 

- segurança pública; 

- prevenção criminal; 

- políticas penais; 

- Ciências Penais: 

- direito penal; 

- direito processual penal; 

- execução penal; 

- política criminal: é um conjunto de ações montadas especificamente para questões relativas à 
violência; 

- ciência integrada do direito penal: a política criminal, a criminologia e o direito penal formam 
uma ciência integrada do direito penal, como verdadeiras engrenagens em conjunto. As ações 
desses três ramos devem partir de uma mesma idéia e rumo a um objetivo comum. Deve haver 
correlação entre as medidas tomadas em cada ramo; 
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- Criminologia: 

- fornece o substrato empírico (aspectos da realidade) para o sistema penal; 

- é uma ciência do ser: analisa os fatos; 

 

- Política Criminal: 

- é função da política criminal transformar o saber criminológico em estratégias concretas de 
controle; 

- é uma ciência do ser: aplica os conhecimentos; 

- existem políticas criminais extra-penais; 

- em contato com a realidade descortinada pela criminologia, seleciona programas, projetos1 e 
normas criminais a ser usadas pelo Estado em face do fenômeno criminal; 

 

- Direito Penal: 

- é função do direito penal converter em proposições jurídicas o saber criminológico esgrimido 
pela política criminal com estrito respeito às garantias individuas e aos princípios jurídico-
penais típicos do Estado de Direito; 

- é uma ciência do dever ser: normativa; 

 

- punitivismo VS abolicionismo: 

- a política criminal deve se nortear entre esses dois pólos, sendo ambos prejudiciais em alguns 
pontos; 

 

- política criminal VS porte de drogas para consumo pessoal: 

- entre o direito penal e o direito administrativo existe um ramo específico do direito chamado 
“direito sancionador”; 

- esse “direito sancionador” é um terceiro gênero que não é direito penal em razão de não 
prever uma pena propriamente dita nem é um direito administrativo porque é aplicado pelo 
poder judiciário; 

- direito sancionador seria algo próximo ao grande parte da doutrina estrangeira denomina 
como “Direito da Integração”; 

- Alice Bianchini entende que (apesar do seu pensamento ser totalmente minoritário na área 
jurídica) deve ser descriminalizado o “uso” (rectius, porte para uso) de drogas no Brasil; 

- apesar da opinião da professora ser tão isolada no ramo penal, em outros ramos do 
conhecimento (criminologia, psicologia, estatística) tal opinião é majoritária; 

 

- exemplos de estratégias de política criminal: 

- iluminação pública; 

- fechamento de bares; 

- investimentos em educação; 

- oportunidade de empregos; 

- restrição ao uso de armas; 

- direito penal; 

- observações: 

                                                           
1
 Programas e projetos são políticas extra-penais. 
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- cada estratégia de política criminal se refere a um grupo específico de crimes; 

- não existe uma política criminal global que abarque todos os delitos; 

- a criminalidade, em política criminal, deve ser dividida em “criminalidade econômica” e 
“criminalidade clássica”; 

- as diferenças de política criminal no combate à criminalidade clássica em relação à 
criminalidade econômica2 são gritantes; 

- há a possibilidade de 3 modelos: 

- separação total entre criminalidade clássica e criminalidade econômica – é a 
tendência européia; 

- a existência de poucos pontos em comum entre os dois tipos de criminalidade – 
segundo o entendimento majoritário (embora haja muita controvérsia) esse é o 
modelo adotado pelo Brasil; 

- a existência de muitos pontos e comum entre os dois tipos de criminalidade; 

 

- política criminal: 

- a estratégia do direito penal deve levar em conta a sua modalidade, o criminoso e a vítima; 

- em razão disso, surgem várias modalidades de política-criminal em razão do bem jurídico 
tutelado, do agente ofensa, da forma da ofensa e da vítima; 

- a política criminal deve se adequar à realidade, sob pena de se tornar uma ciência 
incongruente e vazia; 

- os movimentos de política criminal podem ser: 

- movimentos punitivistas; 

- movimentos abolicionistas; 

- movimentos minimalistas; 

- objetos da criminologia: 

- delito; 

- delinqüente; 

- vítima; 

- controle social3; 

- a criminologia serve para explicar e prevenir o crime, além de ter também a função de 
intervir na pessoa do infrator; 

- há na verdade uma série de criminologias. Uns consideram o delito como problema social, 
outros como conduta irregular ou desviada, outros como mera etiqueta (labelling aproach); 

- o ponto pacificado da criminologia é que o DIREITO PENAL não é um instrumento eficaz para 
resolver o problema da criminalidade – portanto, deve ser destacado de plano o punitivismo; 

- portanto os movimentos mais discutidos são os movimentos minimalistas e abolicionistas; 

- abordando a Constituição, descarta-se também o abolicionismo, uma vez que nossa carta 
constitucional é repleta de preceitos penais; 

 

 

                                                           
2
 A criminalidade econômica se refere aos valores definidos no artigo 170 da CRFB/88. O conceito de 

criminalidade econômica (ou melhor, sócio-econômica) é residual, abarcando os delitos que não se encontram 
dentro do conceito de criminalidade clássica. Vale lembrar que o conceito de criminalidade econômica surgiu 
com a clássica denominação “crimes do colarinho branco” criada por Edwin Harving Sutherland. A obra do 
citado autor representou um marco no estudo da criminologia. 
3
 Os primórdios da criminologia não se falava na vítima ou no controle social. 
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- Minimalismo Penal: 

- questões penais antes da CRFB/88: 

- em 1.984 há a reforma da parte geral do Código Penal, passando o código penal a ser 
finalista; 

- a LEP (lei 7.210/84) também tem características fortemente humanitárias; 

- o direito penal, pós-reforma de 1.984, passou a ser extremamente liberal, 
preocupando-se muito mais com bens jurídicos individuais do que com os bens jurídicos 
supra-individuais; 

- em 1.988 vem a Constituição Federal de 1.988; 

- questões penais pós 1.988; 

- depois da CRFB/88 saímos do direito penal que beneficia o indivíduo e acrescemos 
uma constituição solidária e democrática; 

- depois da constituição começa a surgir um direito penal (e uma legislação) altamente 
punitivista; 

- é engraçado que no momento liberal (democrático) o Brasil passou a ter um regime 
penal mais severo; 

- as mudanças brasileiras se deram por questões econômicas e não puramente políticas, 
por isso a mudança não foi o que ela pareceu ser, foi quase uma pseudo-
mudança/mudança putativa; 

- a transição da ditadura para a democracia se deu por necessidades e econômicas. No 
período pós-democrático, surgiu uma crise econômica astronômica, fazendo com que 
muitas pessoas achassem a ditadura um regime melhor – não houve um verdadeiro 
amadurecimento de idéia de democracia; 

- é natural que nos momentos de crise econômica aumentem as demandas pela atuação 
de um direito penal severo; 

- questões penais pós 2006: 

- surge pela primeira vez a preocupação do legislador com fatos sociais e com políticas 
criminais extra-penais; 

- a Lei Maria, a Lei de Drogas e o Programa Nacional de Segurança Pública com 
Cidadania passam a preocupar com a questão da prevenção (Lei 11.530/07 e 
11.707/08); 

- o problema é que a grande maioria das leis brasileiras ainda são punitivistas – mesmo 
tendo uma constituição cidadã; 

- o STF, em sua maioria, pode ser classificado como minimalista; 

 

- o Supremo Tribunal Federal e a adoção do minimalismo penal: 

- possibilidade de progressão de regime nos crimes hediondos; 

- admissão de penas substitutivas em crime de tráfico de drogas (HC 84.928); 

- arma desmuniciada e ausência de ofensividade; 

- aplicação do princípio da insignificância (HC 84.412); 

- aplicação do princípio da proporcionalidade na receptação qualificada; 

- a cola eletrônica e a atipicidade penal em respeito ao princípio da legalidade; 

- abordo de feto anencéfalo (tudo indica que a decisão vai ser no sentido da atipicidade); 
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- Roxin, Ferrajoli e a política criminal: 

- as funções do direito penal, a partir do funcionalismo de Roxin e do garantismo de Ferrajoli 
são: 

a) coibir condutas que ofendam ou exponha a perigo, de forma grave, intolerável e 
transcendental bens jurídicos relevantes; 

- bem jurídico: o direito penal deve se restringir à tutela de bens jurídicos, não 
estando assim legitimado a atuar quando se trata da tutela da moral, de funções 
estatais, de ideologia e de dada concepção religiosa – o pior é que existem tipos 
penais absurdos em vigor no ordenamento pátrio que não protegem “bens 
jurídicos”, mas sim a moral, a religião ou até mesmo uma ideologia; 

- artigo 231 do CP (tráfico internacional de pessoas) -> o tipo penal pune 
“promover ou facilitar a entrada, no território nacional, de alguém que nele venha 
a exercer a prostituição ou outra forma de exploração sexual, ou a saída de 
alguém que vá exercê-la no estrangeiro”. O termo “outra forma de exploração 
sexual” é muito vago e acaba por abranger perigosamente o tipo, além de servir 
puramente para proteger uma questão moral – já que a prostituição em si não é 
crime. Não há bem jurídico relevante nesse tipo penal; 

- arma desmuniciada -> a discussão é qual o bem jurídico protegido no delito de 
porte de arma de fogo de uso permitido desmuniciada (art. 14 do Estatuto do 
Desarmamento). Parte do Supremo entendeu que o bem jurídico protegido seria 
a paz social – aí sim poderia haver punição no delito em tela mesmo que a arma 
estivesse desmuniciada. Se entendermos que o bem jurídico protegido é a 
incolumidade pública (como entendeu parte do Supremo), a arma não tem 
potencialidade lesiva de forma a acarretar a punição do art. 14 do Estatuto do 
Desarmamento. A tese jurídica vencedora no STF foi de que o bem jurídico 
protegido é a incolumidade pública; 

- munição sem arma -> nesse caso o STF decidiu que o bem jurídico foi afetado 
sim, punindo o sujeito ativo do delito; 

- ofensa -> deve ser: grave + intolerável + transcendental. Uma ofensa que não 
seja grave pode ser insignificante; 

b) proteger o indivíduo das reações sociais que o crime desencadeia; 

- a norma deve ser eficaz (a sociedade deve ter uma crença no poder judiciário) e 
justa (não haver a impressão de que a pena é muito branda); 

c) proteger o indivíduo do poder do Estado: princípio da legalidade + princípio da 
proporcionalidade + princípio da igualdade = garantismo de Ferrajoli; 

- essa função é muito importante, é a função garantista; 

- o principal ponto da importância dessa função está no fato de que o direito 
penal costumeiramente é utilizado como instância oficial de controle; 
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Ana Paula Zomer Sica 
AULA 2 

POLÍTICA CRIMINAL E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE 
- comentários iniciais: 

- a pena, segundo a professora, é castigo e vingança – é fantasiosa a noção de pena como 
instrumento de ressocialização; 

- qualquer análise que não fuja da realidade vai descobrir que a pena tem forte caráter 
punitivo; 

- deve haver uma nova postura a respeito da pena, desmistificando a atual concepção da pena 
como instrumento de prevenção (seja na perspectiva geral ou especial) – esse é um 
pressuposto necessário para a mudança de paradigmas e implantação de um novo sistema que 
efetivamente consiga combater a criminalidade; 

- para que se previna a criminalidade, deve-se anteriormente entender de onde ela nasce e 
como ocorre essa gênese – para tal tarefa é necessária uma atividade empírica, não sendo útil 
o puro exercício de achismos e criação de dogmas; 

 

- o crime: 

- somente a criminologia pode dar substrato científico mínimo para compreensão do complexo 
fenômeno da criminalidade; 

- várias foram as correntes na criminologia buscando explicar o fenômeno do crime; 

 

- a criminologia e sua história: 

- a escola clássica começou com Beccaria, no famoso crime “Dos Delitos e Das Penas”, 
inaugurando o direito penal clássico e dando mais atenção ao fato criminoso do que o agente 
que o cometeu; 

- a criminologia nasce no século XIX com Lombroso, quando este começa a deslocar a atenção 
do fato criminoso para o agente do crime (sujeito do crime); 

- nota-se uma mudança de foco, dando ênfase na questão do sujeito criminoso, de quem 
comete o crime, não colocando como elemento central o fato criminoso em si; 

- Lombroso fez todo seu estudo baseado na epistemologia positivista – nesse momento a 
grande preocupação do estudo era sobre a causa (motivo) da criminalidade. Os estudos de 
Ferri e de Garofalo também seguiram a mesma linha paradigma etiológico ou causal; 

- surgiram explicações de cunho biológico para o crime (também existem teorias de cunho 
sociológico e psicológico). No estudo da criminologia, deve-se ter a ciência de que não há uma 
razão única para a prática delituosa, podendo haver apenas causas preponderantes, mas 
nunca podemos dizer que apenas um fator levou ao delito. Outra idéia falaciosa é a de que 
uma única teoria criminológica possa explicar por completo o fenômeno sociológico; 

 

- teorias biológicas da criminologia: 

- parte de uma abordagem naturalística da criminalidade – o campo de trabalho do 
criminólogo é voltado para as questões biológicas do indivíduo, como hereditariedade, 
predisposição para a agressividade, instintos, etc.; 

- há duas teorias que se contrapõem: 

- teorias da predisposição: 

- indica a aumentada suscetibilidade de um indivíduo para ficar doente – devemos 
substituir o termo doente por criminoso, de forma a indicar uma natural suscetibilidade 
para a perpetração da conduta delituosa; 
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- algumas características da personalidade poderiam, dentre do conceito de 
predisposição, fomentar a conduta criminosa (ex.: agressividade, desvio de caráter, 
depressão, etc.); 

- características mentais podem se transformar em favorecedores (facilitadores) de 
determinada conduta – que fique claro que ser facilitador não significa ser 
determinante; 

- teoria do instinto: 

- as neurociências procurar as distorções em nível cerebral, dentro de um conceito de 
pulsão instintiva; 

 

- teorias sociológicas da criminologia: 

- tais teorias são as mais importantes em um país como o Brasil, no qual a ausência de 
socialização é muito evidente e grave – no nosso país a ausência de possibilidades de 
socialização em vários níveis; 

- a explicação do crime sob o enfoque sociológico parece ser mais adequada para revelar a 
criminalidade em uma sociedade como a nossa; 

- em 1.930, ainda dentro do paradigma causal, surge a reação sociológica da criminologia, 
ocasião na qual os criminólogos começam a estudar o crime sobre um enfoque social; 

- dentro do conceito sociológico, os estudos vão até os anos 60, ocasião na qual muda-se o 
paradigma causal e passa-se a adotar o paradigma da reação social; 

- até os anos 60, somente os EUA estão em uma situação desenvolvida do ponto de vista da 
criminologia; 

- nos anos 70 surge a criminologia crítica; 

- estrutural funcionalismo (1.930): 

- surge o termo “anomia” (ausência de normas) com Robert K. Merton – teoria da 
anomia; 

- a anomia seria uma situação de vácuo legislativo e poderia surgir de diversas fontes 
(conformidade + inovação + ritualismo + renúncia/evasão + rebelião/revolução); 

- “labeling approach”: 

- surge da teoria do interacionismo simbólico e cria a teoria do etiquetamento, de forma 
que o estigma criado sobre a figura do delinqüente o faz voltar a delinqüir; 

 

- prevenção do crime: 

- partindo do pressuposto de que as causas do crime são: psicológicas + biológicas + 
sociológicas; 

- portanto, já sabemos quais as causas do crime, então, nota-se que para a solução desse 
problema deve haver todo um investimento nas questões que envolvem a tríade explicadora 
da criminalidade (aspectos psicológicos + aspectos sociológicos + aspectos biológicos); 

- deve haver programas governamentais sérios de política criminal buscando a diminuição da 
quantidade de crimes; 

- tais programas vão dar resultados em longo prazo, sendo impossíveis programas com 
resultados imediatos, o que podem significar apenas políticas eleitoreiras, mas jamais uma 
resolução do problema; 

- as medidas para evitar crimes (políticas criminais) mais eficientes são extrapenais – deve-se 
evitar que o crime ocorra. Prevenir pela pena é uma contradição, uma vez que a pena ocorre 
justamente depois do delito; 
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Alice Bianchini 
AULA 2 

MOVIMENTOS DE POLÍTICA CRIMINAL – DO ABOLICIONISMO AO DIREITO PENAL DO INIMIGO 
- comentários iniciais: 

- basicamente, existem três movimentos de política criminal: movimentos punitivistas + 
movimentos minimalistas + movimentos abolicionistas; 

- na legislação brasileira, esses três movimentos convivem – embora não se possa dizer que tal 
convivência seja pacífica. A lei de drogas (lei 11.343/06) é um exemplo de diploma normativo 
que possui as três manifestações de política criminal; 

- movimentos de acordo com o grau de crença no direito pena (em ordem crescente): 

- abolicionismo -> minimalismo -> punitivismo - 

 

- crise do ideal ressocializador: 

- por volta da década de 60 surge um fenômeno interessante que se caracteriza pelo 
surgimento do movimento abolicionista. Diante desse fato, nos anos 80, emerge a crise do 
ideal ressocializador; 

- se percebe que mesmo tendo sistemas penitenciais modernos, países ricos não conseguiam 
ressocializar seus criminosos, o que acabou por gerar uma crise na questão da aceitação do 
pressuposto ressocializador da sanção penal; 

- a crise do ideal ressocializador faz surgir dois movimentos radicais: de um lado o movimento 
abolicionista e de outro o movimento punitivista. Com uma posição intermediária, surge então 
um movimento eclético, denominado movimento minimalista; 

- do meio da década de 80 para frente surge o fenômeno do fortalecimento dos movimentos 
minimalistas em todo o mundo; 

- acreditam no direito penal: sociedade + legislador + judiciário + Ministério Público; 

- desacreditam no direito penal: estudiosos + STF; 

 

- minimalismo penal: 

- Ferrajoli entende que o direito penal deve existir, porém, deve haver um sistema garantista 
para legitimação do direito penal – a intervenção penal deve ser mínima e garantidora; 

- a pena é vista como um mal necessário – ou, conforme Ferrajoli, a pena é um antídoto contra 
a anarquia punitiva; 

- caráter da pena: 

- caráter fragmentário -> seleciona apena as condutas ofensivas a bens jurídicos 
relevantes; 

- caráter subsidiário -> o direito penal só vai atuar quando os outros meios de controle 
social (sejam formais ou informais) não forem suficientes para resolução do problema; 

- caráter de garantia -> a pena é uma garantia contra o exercício do poder punitivo do 
estado; 

- o crime não é mera ofensa a um bem jurídico tutelado pelo estado – na doutrina minimalista. 
Pelo contrário: exige-se que tal ofensa seja grave, transcendental e que o bem jurídico tutela 
seja relevante; 

 

- abolicionismo: 

- parte da premissa de que o direito penal é arbitrário, castigando de forma desigual; 

- as infrações delitivas normalmente recaem sobre os menos favorecidos; 
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- sustenta tal corrente que provavelmente o melhor que se pode fazer é acabar de uma vez 
com todas com esse sistema de reação social frente à criminalidade, que tanto sofrimento 
acarreta sem produzir qualquer benefício; 

- os abolicionistas são os “hippies do direito penal” – expressão de Alice Bianchini; 

- tal corrente pregava a necessidade de implantar valores nas pessoas para evitar condutas 
desviadas, mas não explicou como isso deveria ser feito; 

 

- punitivismo: 

- tal sistema foi implantado no mundo em razão de um fenômeno econômico chamado 
“globalização”; 

- tal fenômeno trouxe uma série de efeitos positivos – embora tenha gerado alguns efeitos 
colaterais (negativos); 

- todos os estudos de criminologia vão demonstrar que o fator principal pra existir crimes é a 
desigualdade social – não a pobreza. A idéia de associar a pobreza à violência é totalmente 
equivocada; 

- os efeitos negativos da globalização vão trazer um elemento psicológico muito importante, 
chamado “frustração” – o ser humano possui a natureza de tentar driblar a frustração, e para 
isso criar argumentos falaciosos (surgindo o “auto-engano”); 

- a globalização traz uma frustração para o estado -> poder econômico mais forte = estado 
mais fraco. Para se livrar desse mal, o estado cria o direito penal promocional, para promover 
uma determinada função do estado (ex.: para promover a função arrecadatória, o estado 
aumenta o número de tipos penais de delitos econômicos); 

- a globalização traz uma frustração para a sociedade -> surge, diante desse problema, o 
“direito penal simbólico” – direito penal não efetivo, fantasioso, existente apenas na mente 
dos cidadãos e na letra fria da lei; 

 

- academia VS opinião pública: 

- atualmente, há a prevalência da cultura do medo – a sociedade medrosa se sente vítima, 
portanto, cria-se o fenômeno de mobilização de vítimas. Diante desse fato, há a busca por um 
estado mais forte; 

- a falta de apoio popular às políticas de direitos humanos gera o apoio da população às ações 
policiais repressivas; 

- o regime ditatorial tinha o poder garantido por meio do medo. No regime pseudo-
democrático o medo propicia a que o poder do estado se legitime; 

- dos juízes, conforme um pesquisa realizada em 2003, 30% dos juízes são favoráveis à pena de 
morte; 

- há uma verdadeira repulsa pelas penas alternativas, uma conivência com o RDD e com a 
agravação de penas impostas; 

 

- direito penal do inimigo: 

- tese que surgiu com Günther Jakobs, que cria a dicotomia entre “direito penal do cidadão” e 
“direito penal do inimigo”; 

- o primeiro busca proteger todas as garantias do cidadão, o segundo despreza algumas 
garantias do cidadão em prol da sociedade; 

- inimigos seriam os que se afastam de modo permanente do direito e não oferece garantias 
cognitivas de que vai continuar fiel à norma; 
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Luis Antônio Francisco de Souza 
AULA 3 

SEGURANÇA PÚBLICA E POLÍTICA CRIMINAL 
- segurança pública: 

- a questão da segurança pública é muito mais complexa do que o direito penal em si; 

 

- política nacional de segurança pública: 

- modelo tradicional de segurança pública: 

- está baseado mo monopólio estatal da força física e dos meios de violência; 

- o estado possui as responsabilidades em relação à segurança pública; 

- objetos da justiça nas mãos dos órgãos estatais oficias de repressão; 

- no modelo tradicional a área da segurança pública já é muito complexa; 

- em geral, por ser uma função estatal, a ênfase se dá nas estratégias persecutórias e de 
criminalização (prender + julgar + punir). A crítica é o fato de fazer uso dos mesmos 
remédios para uma série de problemas distintos; 

- as estratégias do estado são de baixo impacto social e de alto custo – o modelo não é 
capaz de reduzir as fontes do crime e a sensação de insegurança; 

- a segurança é atividade permanente do estado, secreta e apartada do contexto social; 

- o foco central é o combate o rime e o seqüestro do criminoso; 

- é o chamado modelo burocrático de segurança pública; 

- o modelo é baseado no princípio “Law and order” (lei e ordem); 

- é passada a idéia de que garantir a segurança pública é o mesmo que aplicar a lei; 

- a sociedade vai cada vez mais exigir formas duras de punição, uma vez que cada vez 
mais se sentem ameaçadas e inseguras; 

- consequências: 

- a segurança entra em crise toda vez que o estado não controla as suas agências 
– toda vez que não há uma gestão adequada, cria-se um grave problema de 
segurança pública; 

- o estado tem o papel de promover a segurança, mas na realidade, age 
justamente no sentido contrário quando não cumpre sua função, sendo 
verdadeira fonte de insegurança; 

- as instituição que atuam na área, em vez de trabalhar conjuntamente, 
competem entre si – o excesso de burocracia faz com que o funcionamento das 
instituições entre em choque; 

- as decisões não são transparentes, não havendo um processo de 
responsabilização claro – o estado não discute as decisões e há verdadeiro 
equívoco nas tomadas de decisões, situação na qual a falta de transparência 
diminui (ou impede) a responsabilização; 

- há verdadeira cisão entre as instituições do estado e a sociedade civil, criando-se 
uma desconfiança de um setor em relação ao outro (sociedade – instâncias 
oficiais de repressão); 

- as informações não circulam no sistema e não é base para o planejamento das 
ações – a informação é concentrada nas mãos de poucos; 

- o modelo de profissionalização no sistema tradicional é interno – cada 
instituição da área da segurança constrói o seu próprio modelo de 
profissionalização; 
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- há uma verdadeira inversão hierárquica – quem tem mais poder conhece menos, 
quem conhece mais tem menos poder. A tomada de decisão é feita por quem está 
mais distante da sociedade; 

- os problemas que afetam a grande maioria da população em geral são de 
pequeno impacto financeiro e de alto custo social e não encontram lugar na 
máquina estatal; 

- os conflitos locais são vistos como pertencentes ao âmbito privado, e são 
relegados a iniciativas assistenciais ou aos modelos paralelos, não entrando no 
sistema por não ser caso de polícia; 

- as conflitos não são incorporados nas políticas de educação, saúde, habitação e 
trabalho (são casos de polícias); 

- esse modelo é baseado no princípio de que “cada um cuida do seu jardim” – 
cada instituição cuida do seu problema e ninguém interfere na vida do outro; 

- há um aumento da demanda por políticas penais de caráter punitivo; 

- cada vez mais as pessoas querem que as políticas públicas assumam uma 
posição violenta – com isso surge a “deslegitimação” dos direitos humanos; 

- se aceita a violência como regra do jogo; 

- surge a necessidade de criação de mais prisões; 

- o modelo tradicional está em verdadeira crise, não funciona de forma nenhuma 
– mas ao mesmo tempo há um maior investimento nele; 

- modelo alternativo de segurança pública: 

- violência e crime não são problemas apenas de direito penal, mas sim fenômenos 
complexos que requerem estudo e compreensão; 

- o estado sempre foi eficaz na garantia do monopólio da violência; 

- a segurança pública é uma construção social complexa, não ficando restrita no campo 
penal; 

- a segurança pública depende de um conjunto de iniciativas e de práticas complexas 
que propõe a cooperação entre ente público e setor privado; 

- a segurança pública não é um problema estritamente estatal; 

- esse modelo busca a construção da segurança pública – trata da qualidade da 
segurança pública, mas não de sua falta ou de sua ausência; 

- a segurança deve valorizar a melhora das condições de vida e proteção dos direitos; 

- a segurança pública pode focalizar-se sobre determinados tipos de problemas; 

- a ênfase do sistema está na prevenção, e não na repressão, como no sistema clássico; 

- o sistema busca atuar sobre as vulnerabilidades das pessoas de forma a cometer 
delitos; 

- a prevenção é o componente essencial desse modelo; 

- a polícia orienta-se pela informação, pela estratégia e análise territorial dos crimes, 
violências e ofensas; 

- a segurança pública é produção coletiva e também artesanal para produzir um 
ambiente social seguro; 

- as instituições que oferecem serviços de segurança devem estar integradas – governo 
da segurança; 

- a prevenção e o enfrentamento do crime fazem parte da segurança pública; 

- a segurança envolve auxiliar a comunidade a lidar com sentimentos de insegurança e 
com os espaços sociais de segurança e risco; 
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- a segurança tem que se mover com as fontes da violência criminal presentes na 
sociedade, para compreendê-las e criar medidas de caráter preventivo; 

- identificação dos atores e fortalecimento dos Conselhos de Segurança; 

- diagnóstico do problema por meio de indicadores estatísticos e pesquisas de 
vitimização – também o diagnóstico local através da participação social; 

- discussão dos diagnósticos com os parceiros e divulgação; 

- definição de responsabilidades compartilhadas; 

- definição das formas de atuação; 

- avaliação dos resultados esperados; 

- as estratégias devem partir de definição de prioridades, planos de ação e avaliação dos 
resultados; 

- policiamento voltado para a comunidade; 

- policiamento modulado e especializado com ênfase na prevenção; 

- integração com agências voltadas par a segurança; 

- políticas amplas de acesso aos direitos; 

- o estado deve garantir acesso à justiça; 

- políticas específicas para grupos vulneráveis; 

- medidas amplas de inserção do egresso e dos jovens em situação de conflito com a lei; 

- reconfiguração da cidade, com desmonte dos guetos urbanos; 

- acesso ao protagonismo, atividades sociais, educação, saúde e esportes; 

- desafios do novo paradigma: 

- crime organizado; 

- crime organizacional; 

- desigualdade social; 

- exploração sexual de crianças; 

- exploração do trabalho infantil; 

- falta de priorização da segurança pública; 

- alto grau de incivilidade nas relações sociais; 

- falta de engajamento social; 
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Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini 
ASPECTOS MODERNOS DOS DISCURSOS PENAIS 

- introdução: 

- globalização -> é o mundo comandado pela técnica, economia e informatização, diminuindo 
as distâncias e integrando o mundo; 

- neoliberalismo -> é o movimento econômico que trabalha com a exacerbação do 
consumismo, nascendo o “homem do consumo”. Tal corrente advoga o individualismo, 
afastando do estado funções sociais – o homem cidadão é substituído pelo homem 
consumista; 

- a consequência desses fenômenos é que o mundo ficou pequeno para 7 bilhões de pessoas – 
surgindo daí a exclusão social; 

- o movimento da “lei e da ordem” acredita no funcionamento da justiça: melhor a justiça, 
menos o crime; 

- o movimento de “tolerância zero” busca conter todo tipo de criminalidade da sociedade, 
prendendo todos os delinqüentes; 

- o movimento da “guerra contra as drogas”, devendo colocar todos os usuários de drogas na 
cadeia – foi o movimento que fez com que as cadeias norte-americanas em 1990 ficassem 
lotadas; 

- o movimento do “crime organizado” buscou contar os delitos realizados por organizações 
criminosas – em grande parte refere-se aos delitos econômicos (crimes do colarinho branco); 

- cada discurso punitivista possui suas mensagens específicas; 

- o movimento do “direito penal da emergência” surgiu na década de 70 na Europa buscando 
evidenciar a necessidade do direito penal combater a violência e o terrorismo, criando uma 
verdadeira “legislação de guerra”; 

- o movimento do “direito penal do inimigo”, surgido com Jakobs, procura diferenciar o 
cidadão do inimigo para criação de dois sistemas penais diversos; 

- o movimento do “populismo penal” é o discurso (teoria) que está muito vigente no Brasil – 
ele se caracteriza pela constante demanda popular pelo aumento das leis punitivas. Tanto a 
opinião pública, quanto os políticos e a mídia faz com que surja a falsa necessidade de criação 
de leis punitivas; 

- todas as sínteses relatam o “direito penal da guerra contra o crime”, com verdadeiros 
discursos punitivistas – surge um direito penal fundado na lei e em práticas inconstitucionais; 

 

 

CRIMINOLOGIA, POLÍTICA CRIMINAL E LEI MARIA DA PENHA 
- introdução: 

- as estratégias de diminuição de violência estão ligadas às políticas criminais; 

- a lei Maria da Penha não é uma lei punitivista; 

- questão muito importante refere-se às questões de dogmática penal aplicadas à política 
criminal e à criminologia; 

 

- constitucionalidade da lei Maria da Penha: 

- estudar + interpretar + sistematizar -> tarefas necessárias para aplicar a Lei Maria da Penha; 

- regra jurídica + exigência de política criminal + conhecimento da criminologia -> nós 
tendemos a ficar presos ao estágio da regra jurídica e ignorar os demais estágios; 
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- pesquisas sobre a lei Maria da Penha (sociedade): 

- 94% conhecem a lei Maria da Penha; 

- a lei protege as mulheres; 

- a lei não é aplicada devidamente; 

- o Estado deve intervir na briga de marido e mulher? Muitos dos entrevistados – 
principalmente os do sexo masculino – entendem que a intromissão do Estado nas brigas de 
marido e mulher é pejorativa; 

- melhores medidas para proteger as mulheres: campanha para divulgação da proteção de 
mulher + denunciar + estimular o debate sobre o tema + melhorar a assistências às vítimas + 
capacitar lideranças comunitárias pra que possam intervir nas emergências + dividir de forma 
mais equilibrada as responsabilidades domésticas; 

- o direito penal deve intervir nos casos de violência doméstica? 51% dos entrevistados 
defendem a prisão do agressor – embora a prisão na prática seja raríssima; 

- principais razões da violência doméstica contra a mulher: questão cultural (muito homem 
ainda se acha dono da mulher) + problemas com bebidas + a mulher fala demais e provoca o 
companheiro; 

- algumas pessoas acham que a lei Maria da Penha tem aplicação prática; 

 

- a representação e a lei Maria da Penha no caso de lesão corporal leve: 

- as medidas protetivas são aplicadas, mas condicionadas à representação; 

- como as medidas protetivas possuem natureza penal, não há como a mulher requerer as 
medidas protetivas sem deixar que o Ministério Público promova a ação penal; 

- a violência contra as mulheres no Brasil realmente é preocupante; 

- 19% dos homens e 13% das mulheres entendem que há situações em que o homem pode 
usar de violência contra a mulher; 

- 11% dos entrevistados entendem que a mulher deve tolerar a violência para manter a família 
unida; 

- entre os homens, percebe-se que uma grande porcentagem conhece quem usa de violência 
contra a mulher e muitos afirmam já ter usado de violência com suas mulheres; 

- grande parte das mulheres brasileiras já sofreu agressão; 

- em regra os salários das mulheres são menores do que os salários dos homens; 

- há uma sociedade machista, uma cultura patriarcal, relações de poder, formas de subjugação, 
pólos de dominação; 


