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PREFÁCIO 

Os últimos anos têm sido especialme 
para o de envolvimento das Ciências Crill 
da segurança pública, do sistema prisional, 
e processual penal ocupam espaço de des 

s âmbi to da esfera púb lica. lnfelizmente 
cimento da importância do tema não tem s' 
do por uma reflexã crítica adequada. Pe 
Criminologia, tem-se identificado o ressuq 
"Cultura do Punitivismo"l e, no âmbito da d 
fa la-se em "Expan ão do Direito Penal" .2 Infel 
que, cada vez mais, o Direi to Penal tem sid< 
acriticam nte c mo instnunento im prescin 
tização de politicas públicas e pr teç-o de l 

Dian te desse contexto, os int lectuai 
têm dotado basicamente d uas postu ras: I 
aqueles que optam pel que chamo de "fat 
vo", E tes intelectuais adotam a ironia com 
têm por objetivo principal atacar -i tema 
ou seja, par tem do principio de que o prc 
to eria o próprio direito. O si tema pena 
e taIia, portan to, falido e o direito pene I 
se", principalmente, por que stariam anc 

1 	 Ou 77/c r > f' /lII i tivcm'ss como tem id o chamado es t, 
anglo-sil x ~ n . Por lodos: Prd tt, John r i ai . TI/c Nf"1/1 PI/llil 
,'efspcclÍ1>es. Porlland : Willan, 2005. 

2 	 S;inchcz, lesús M~ r i a Sil va . La Expm l. íÓ I/ dei Daecl,. 
Polític/I r i l/til/III (' ri las .<c>ciedlldt·s posli'1dl/slrillles. MOll 

Julio ésar h lira, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


