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mito claro em postagens em redes sociais 
)sa frase: "bandido bom é bandido morto". 
lue a minha pesquisa de mestrado foi em 
~s provisórias e acarretou na publicação do 
~la editora D'Plácido denominado: a prisão 
jurídico como pena processual antecipada. 
convite às pessoas para refletirem sobre as 
s efeitos na sociedade. 
sentia a necessidade de mostrar que a alta 
punições ineficazes, reincidência delitívas e 
urbana e do crime organizado tem mais a 

\'Ía do que com o próprio direito penaL E 
i escrever essa obra. Acredito que o conhe
ucação é uma arma poderosa, pois, a partir 
)ossuí instrução, cultura e sabedoria é mais 

)sa é um problema social muito grave e deve 
dade necessária. Não existe fórmula mágica, 
. da pátria, tampouco respostas simples para 
~or isso mesmo deve-se entender a questão 
melhor solução. 

iste a minima pretensão de trabalhar com 
le esgotar o assunto, mas, como forma de 
~, trago nessa obra com a mais ampla pesquisa 
: iniciar o leitor no estudo da criminologia, 
e e importante e dessa vez eu o convido 
final tirar as suas próprias conclusões, mas, 
:lca. 
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