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RESUMO 

 

A presente tese tem por objetivo investigar a relação entre o Direito Penal e a prevenção 

criminal, especialmente, no que se refere à possibilidade de construção de uma Política 

Criminal, fundada em conhecimentos produzidos pela Criminologia, que seja 

consentânea com os princípios e garantias do Direito Penal. No primeiro capítulo é 

apresentada a premissa de que a missão única e exclusiva do Direito Penal em um 

Estado Democrático de Direito deve ser a de proteger bens jurídicos que sejam valiosos 

para a preservação de uma determinada sociedade. Essa missão atribuída ao Direito 

Penal deve considerar os relevantes argumentos apresentados durante os debates 

realizados no âmbito das “teorias da pena”. Neste sentido, em que pese a existência de 

relevantes posicionamentos agnósticos e retributivos em relação à sanção e ao próprio 

Direito Penal, o conceito de “prevenção criminal limitada” ainda se apresenta como o 

mais apto a equacionar os desafios inerentes ao ius puniendi, assim como fundamentá-

lo. Mais do que um sistema teórico complexo, no segundo capítulo visa-se demonstrar 

como este conceito pode ser viabilizado a partir da construção de uma Política Criminal 

que, não limitada às respostas jurídico-penais, resulte da relação dialética entre os 

conhecimentos produzidos no âmbito da Criminologia Crítica e da Criminologia 

Tradicional. Sob esta perspectiva, a ideia apresentada por Winfried Hassemer de 

substituição de uma “prevenção normativa” por uma “prevenção organizacional” pode 

subsidiar a construção dessa Política Criminal. Para exemplificar esta hipótese teórica, 

no terceiro capítulo analisam-se medidas implementadas na cidade de Nova Iorque com 

a finalidade de enfrentar o problema do Motor Vehicle Theft e que tiveram resultados 

positivos e consentâneos com o conceito de “prevenção organizacional” em 

contraposição com as ações de prevenção criminal desenvolvidas no âmbito dos furtos e 

roubos de veículos na cidade de São Paulo os quais, por sua vez, focaram em simples 

alterações de normas, exclusivamente, sob o aspecto de uma “prevenção normativa”. A 

distinção de resultados confirma a hipótese de que estudos criminológicos, fundados no 

conceito de “prevenção organizacional”, podem subsidiar a construção de uma Política 

Criminal que previna crimes sem desconsiderar os princípios informadores de um 

Direito Penal Mínimo. 

Palavras-chave: Política Criminal, Direito Penal, Criminologia, prevenção normativa, 

prevenção organizacional, prevenção Criminal. 



RIASSUNTO 

La presente tesi ha come obiettivo investigare il rapporto tra il Diritto Penale e 
la prevenzione criminale, specialmente in relazione alla possibilità di costruzione di una 
Politica Criminale basata su conoscenze prodotte nell’ambito della Criminologia, che 
sia consentanea ai principi e alle garanzie del Diritto Penale. Nel primo capitolo viene 
presentata la premessa che la missione unica ed esclusiva del Diritto Penale, in uno 
Stato Democratico di Diritto, deve essere quella di proteggere beni giuridici che siano 
importanti per la preservazione di una determinata società. Questa missione, attribuita al 
Diritto Penale, deve tenere conto degli argomenti rilevanti presentati durante i dibattiti 
realizzati nell’ambito delle “teorie della pena”. In questo senso, nonostante l’esistenza 
di rilevanti posizioni agnostiche e retributive relative alla sanzione e al Diritto Penale 
stesso, il concetto di “prevenzione criminale limitata” si presenta ancora come quello 
più idoneo per analizzare le sfide inerenti all’ius puniendi, nonché fondarlo. Più che un 
sistema teorico complesso, nel secondo capitolo si vuole dimostrare in che modo questo 
concetto può essere fattibile a partire dalla costruzione di una Politica Criminale che, 
non essendo limitata alle risposte giuridico-penali, risulti dal rapporto dialetico tra le 
conoscenze prodotte nell’ambito della Criminologia Critica e in quello della 
Criminologia Tradizionale. Sotto questa prospettiva, l’idea presentata da Winfried 
Hassemer di sostituire a una “prevenzione normativa” una “prevenzione organizzativa” 
può sussidiare la costruzione di questa Politica Criminale. Per esemplificare questa 
ipotesi teorica, nel terzo capitolo vengono analizzate misure messe in pratica nella città 
di New York, la cui finalità era affrontare il problema del Motor Vehicle Theft, e che 
hanno avuto risultati positivi e consentanei al concetto di “prevenzione organizzativa”, 
in contrapposizione alle azioni sviluppate nell’ambito della prevenzione criminale di 
furti di vetture nella città di São Paulo, le quali hanno focalizzato semplici alterazioni di 
norme e soltanto sotto l’aspetto di una “prevenzione normativa”. La differenza dei 
risultati conferma l’ipotesi che gli studi criminologici basati sul concetto di 
“prevenzione organizzativa” possono sussudiare la costruzione di una Politica 
Criminale in grado di prevenire delitti senza screditare i principi informatori di un 
Diritto Penale Minimo. 

  

Parole chiave: Politica Criminale, Diritto Penale, Criminologia, prevenzione normativa, 
prevenzione organizzativa, prevenzione criminale. 

 

 



 

ABSTRACT 
 

This doctoral thesis aims to investigate the relationship between Criminal Law and 

crime prevention, especially with regard to the possibility of building a Criminal Policy 

founded on knowledge produced in the context of Criminology, which is consistent with 

the principles and guarantees of Criminal Law. The premise that the sole and exclusive 

mission of the Criminal Law in a Democratic State of Law must be to protect the legal 

interests which are valuable for the preservation of a given society is presented in the 

first chapter. This mission, assigned to Criminal Law, should consider the relevant 

arguments presented during the discussions held with respect to the "theories of 

punishment". Accordingly, despite the existence of relevant agnostic and retributive 

positions in relation to sanction and Criminal Law itself, the concept of "limited crime 

prevention" is still presented as the most apt to equate the challenges of ius puniendi, as 

well as ground it. More than a complex theoretical system, in the second chapter, we 

aim to demonstrate how this concept may be made possible through the construction of 

a Criminal Policy which, not limited to legal and criminal responses, results from the 

dialectical relationship between the knowledge produced within Critical Criminology 

and Traditional Criminology. From this perspective, the idea presented by Winfried 

Hassemer of replacing a "normative prevention" by an "organizational prevention" may 

subsidize the construction of Criminal Policy. To illustrate this theoretical hypothesis, in 

the third chapter, we analyze measures implemented in the City of New York in order to 

address the problem of Motor Vehicle Theft and which had positive results, consistent 

with the concept of "organizational prevention", as opposed to the actions developed 

under the crime prevention of thefts and motor vehicle thefts in the City of São Paulo, 

which focused on simple changes in rules and only under the aspect of a "normative 

prevention". The distinction of results confirms the hypothesis that criminological 

studies, based on the concept of "organizational prevention", may support the 

construction of a Criminal Policy that prevents crimes without disregarding the 

informing principles of Minimum Criminal Law. 

 

Keywords: Criminal Policy, Criminal Law, Criminology, normative prevention, 

organizational prevention, Criminal prevention. 



INTRODUÇÃO 
 

A discussão acerca da missão ou função do Direito Penal é antiga. Muitas 

teorias foram construídas e “desconstruídas” na tentativa de explicar o motivo pelo qual 

o Estado pune.  

A ideia da utilidade da punição para a prevenção de condutas que violam regras 

de um determinado grupo social acompanha, ainda que de modo irracional, o poder de 

punir, desde a sua origem, nos tempos mais remotos. Não obstante, durante todo o 

desenvolvimento do processo histórico, o homem teve a oportunidade de vivenciar 

horrores e arbitrariedades cometidos durante o exercício do ius puniendi sob o 

argumento da imprescindibilidade de prevenção de crimes. 

A partir dos séculos XVII e XVIII, com o fortalecimento da necessidade de 

justificação do Estado sob uma perspectiva racional, começa a se colocar sob suspeita, 

tanto a entrega desse poder ilimitado de punir ao soberano, como também seus fins 

preventivos, fomentando-se, assim, o surgimento de teorias que afastavam a prevenção 

criminal como fundamento do ius puniendi.  

Tais suspeitas e preocupações, a partir de então, não mais abandonaram as 

discussões concernentes às teorias da pena e são apresentadas sempre que se busca 

destacar as finalidades preventivas do Direito Penal. 

Hoje, essas preocupações são reforçadas por posicionamentos que, além de 

destacar os perigos de uma concepção preventiva da pena, negam qualquer eficácia à 

atuação do Direito Penal – e seu correlato sistema de justiça criminal – na prevenção 

criminal. Esta negativa deriva de observações da realidade e sistematizações construídas, 

principalmente, no âmbito da Criminologia.  

Neste espaço de discussão, ampliado consideravelmente por meio da 

denominada “Criminologia Crítica”, a constatação dos deletérios efeitos da 

concretização do Direito Penal através da história, em especial o seletivismo penal, acaba 

por forçar a conclusão no sentido de que eles não são efeitos secundários, mas, 

verdadeiramente, intrínsecos e necessários ao sistema de justiça criminal, colocando em 

“xeque” a própria existência do Direito Penal. 

É indiscutível, o amplo debate acerca dos fundamentos do Direito e da sanção 

penal – ou sobre a irracionalidade de sua existência – contribuíram para a construção de 

um sistema penal e processual penal que, ao menos no plano teórico e normativo, busca 



estar em consonância com os princípios e garantias do Estado Democrático no qual se 

insere.  

Nesse diapasão, não há dúvidas de que o escrutínio do Direito Penal – e seu 

consequente sistema de justiça criminal – sob a perspectiva da Criminologia, produziu – 

e produzirá – frutos indispensáveis ao debate acerca dessa área do Direito e ao próprio 

conceito de Estado.  

A Criminologia floresceu e consolidou-se como área autônoma do 

conhecimento, exatamente por analisar o crime, o criminoso, a vítima e os mecanismos 

de controle social, sem as limitações inerentes ao enfoque jurídico e normativo1, tão 

caros ao Direito Penal. Assim, ela pode transcender, muito mais facilmente, à discussão 

desse objeto e colocar em análise a própria existência desse ramo do direito. Esse é o 

mérito e a principal contribuição decorrente da autonomia dessa ciência. 

Mas se, por um lado, todos esses questionamentos realizados em face do Direito 

Penal podem desaguar na criação de propostas “abolicionistas”, que não pretendem 

“substituir o Direito Penal por outro direito, mas sim eliminá-lo do âmbito das relações 

entre Estado e pessoa”2, por outro, ao menos sob a perspectiva desse trabalho, estudos 

criminológicos podem auxiliar na identificação ou reconhecimento de alguma eficácia 

preventiva desse instrumento de coerção estatal o que, em conjunto com a demonstração 

das limitações do sistema jurídico-penal, poderia orientar a construção de Políticas 

Criminais que otimizassem (melhor resultado com o menor sacrifício) a utilização desse 

temerário instrumento de controle social e, deste modo, garantir um mínimo de eficácia 

no plano da prevenção de crimes sem violação aos princípios e garantias penais. 

É inegável que a influência de estudos criminológicos na Dogmática jurídico-

penal, por meio da Política Criminal, ainda fomenta discussões e focos de tensão. 

Contudo, talvez, seja necessária e válida a busca pela demonstração, na prática, de meios 

pelos quais essa latente tensão possa ser suplantada pela convergência de ambos para um 

Direito Penal mínimo viabilizado por conhecimentos adquiridos na área da 

Criminologia. 

Esse é o ponto de partida desse trabalho que se funda sobre três premissas: (i) é 

necessária a investigação acerca da existência de comprovação de que o Direito Penal 

possui alguma eficácia preventiva; (ii) a Criminologia é a área do conhecimento indicada 

                                                
1 Sérgio Salomão Shecaira. Criminologia. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 43-44. 
2 Helena Regina Lobo da Costa. A dignidade humana: teorias de prevenção geral positiva. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2008, p. 14. 



para tal investigação e (iii) a Política Criminal é responsável pela realização da “ponte” 

entre as duas searas. 

Em um primeiro momento, ante à visão de alguns autores abolicionistas3, que 

entendem que os estudos e correntes criminológicas mais atuais demonstram a ineficácia 

do Direito Penal no controle do crime, pode parecer que o presente trabalho seria inócuo.  

Entretanto, essa pesquisa visa demonstrar o contrário. Do mesmo modo que muitos 

estudos criminológicos fortalecem a ideia de ineficácia dos mecanismos penais para a 

prevenção criminal, outros trabalhos, especialmente com foco no controle social formal, 

suscitam, ao menos, a dúvida quanto ao caráter absoluto desse entendimento.   

A finalidade dessa tese não é a de definir com contornos definitivos, no plano 

teórico-doutrinário, a função ou funções do Direito Penal, mas sim a de demonstrar que é 

possível fundamentar o ius puniendi estatal sob uma perspectiva preventiva que deve 

estar sujeita à contraposição com dados empíricos e consentânea com os princípios 

fundamentadores do Direito Penal. 

Importante, a esse respeito, inicialmente, indicar as dificuldades doutrinárias 

atinentes ao reconhecimento da função preventiva do Direito Penal e as consequências 

práticas da fundamentação desse a partir daí. Essas dificuldades e consequências são 

trabalhadas no primeiro capítulo do trabalho que se destina a apresentar os atuais 

posicionamentos acerca da função da pena ou do Direito Penal. 

As discussões apresentadas nesse capítulo inicial terão como objetivo destacar 

os riscos levantados pelos penalistas no tocante à fundamentação do Direito Penal  como 

meio adequado à prevenção criminal. O objetivo não será o de indicar a melhor teoria 

para fundamentação da pena, mas, apenas, apresentar argumentos no sentido de que esta 

– bem como o Direito Penal - deve ser fundamentada, sob um aspecto preventivo, sem 

menosprezar ou ignorar os questionamentos apresentados aos riscos dessa opção. 

A ideia a ser desenvolvida é a de que, mais do que sistemas teóricos completos 

que apresentem os “antídotos” aos perigos inerentes a uma concepção preventiva do 

Direito Penal e que já foram objeto de estudos de renomados penalistas, se faz necessária 

a demonstração dos modos pelos quais a Política Criminal e a Criminologia podem 

contribuir com a melhor forma de atuação prática e construção do Direito Penal. Esse é o 

tema tratado no segundo capítulo.  

                                                
3 No primeiro capítulo, serão discutidas as perspectivas abolicionistas. 



Nele, visando diminuir a tensão entre a Política Criminal e a Dogmática 

jurídico-penal e enfatizar os pontos de convergência, serão destacadas as dificuldades 

fáticas, internas e externas ao sistema de justiça criminal, que limitam e afastam a 

escolha do Direito Penal como primeiro e melhor instrumento de prevenção criminal, 

além de serem abordados os riscos da utilização desmesurada da função simbólica desse 

instrumento de controle social.  

Sob esta moldura, será apresentado o conceito de “prevenção organizacional”, 

nos termos propostos por Winfried Hassemer, e discutido como esse conceito, analisado 

a partir de experiências que demonstraram efeitos preventivos do Direito Penal, pode 

contribuir com a construção de uma Política Criminal que compreenda as limitações do 

ius puniendi estatal.  

Deste modo, restarão fixados os três pilares sobre os quais o presente trabalho 

se fundamenta: o Direito Penal e a sua função, subsidiária e fragmentária, de prevenção 

de delitos; a Criminologia, como ciência que transcende a ciência jurídica na análise do 

fenômeno criminal e das formas de controle, servindo de análise para a aplicabilidade 

prática; e a Política Criminal como ponte entre os dois. 

No último capítulo, a discussão teórica a respeito da possibilidade de uma 

relação positiva entre Política Criminal, Criminologia e Dogmática jurídico-penal será 

colocada à prova na análise dos fenômenos criminais do Motor Vehicle Theft na cidade 

de Nova Iorque e dos roubos e furtos de veículos na cidade de São Paulo, ambas 

inseridas nos respectivos contextos estaduais e nacionais. 

No desenvolvimento desse capítulo, inicialmente serão apresentados dados a 

respeito da redução do Motor Vehicle Theft e como ela pode estar relacionada mais com 

uma Política Criminal fundada na ideia de “prevenção organizacional” e menos sob uma 

noção de demasiado rigor punitivo. 

Na segunda parte do capítulo final, relativa à cidade de São Paulo, a partir de 

uma exposição inicial da opção legislativa adotada no ano de 1996 pelo Congresso 

Nacional de tipificar, como furto qualificado, a conduta de “subtrair, para si ou para 

outrem, veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o 

exterior”, por meio da inclusão do §5o do artigo 155 do Código Penal, buscar-se-á 

demonstrar como uma “Política Criminal às escuras”, utilizando-se de uma terminologia 



apresentada por Winfried Hassemer4, pode, realmente, afrontar princípios informadores 

do Direito Penal sem que se obtenham resultados favoráveis no âmbito da prevenção 

criminal. 

Por fim, demonstrar-se-á como a Política Criminal, em São Paulo, destinada a 

enfrentar a questão dos roubos e furtos de veículos, até o presente momento, limita-se ao 

conceito de “prevenção normativa”, não se preocupando com a real implementação de 

medidas legais e, desta forma, distanciando-se da Política Criminal adotada em Nova 

Iorque. 

Assim, o último capítulo terá por foco tentar provar a hipótese do presente 

trabalho, qual seja a de que o Direito Penal é capaz de prevenir crimes quando 

fundamentado em uma Política Criminal calcada no conhecimento construído pela 

Criminologia, em especial, no que diz respeito ao estudo do controle social formal e a 

ideia de “prevenção organizacional”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
4 “Atiramos então, e com munição pesada, em um alvo pouco nítido e presumivelmente mutável.” 
Winfried Hassemer. Direito Penal: Fundamentos, Estrutura, Política. Trad. Adriana Beckmam Meirelles 
[et al.]. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed., 2008, p. 302. 



 
CONCLUSÃO 

 

A discussão sobre a relação existente entre Direito Penal e prevenção criminal 

passa, necessariamente, pela definição da missão desse instrumento de coerção estatal. 

Por tal motivo, no primeiro capítulo, foi apresentada a premissa no sentido de que a 

missão única e exclusiva do Direito Penal em um Estado Democrático de Direito, 

fundado na dignidade humana e no respeito aos direitos fundamentais, deve ser a de 

proteger bens jurídicos que sejam valiosos para a preservação de uma determinada 

sociedade.  

Considerando que muitos posicionamentos, representados, principalmente, pelas 

correntes agnósticas e fundados no conhecimento desenvolvido, de modo especial, no 

âmbito da Criminologia Crítica, negam a possibilidade de demonstração empírica da 

eficácia preventiva do Direito Penal e, mais do que negar, apresentam argumentos no 

sentido de que, ao Direito Penal, cabe a função não direcionada a um resultado útil para 

o corpo social, mas sim destinada à manutenção de relações de poder e dominação, foi 

necessário perquirir o problema da missão do Direito Penal em um dos âmbitos de 

pesquisa em que ele mais foi esmiuçado: o das teorias da pena. 

Neste ponto, foi importante frisar o entendimento de que não se compreendem 

como conceitos distintos a missão do Direito Penal e a finalidade ou função da pena, em 

vista do entendimento de que essa última deve atender às finalidades, aos objetivos, ou 

seja, ao motivo pelo qual é permitido ao Estado lançar mão do Direito Penal para 

consecução dos seus fins.  

Explicou-se que se o Direito Penal tem por missão – ou função – proteger bens 

jurídicos; a pena, concretização mais gravosa desta ciência, não pode estar divorciada 

desse objetivo. Assim também ocorre se a conclusão for a de que o Direito Penal tem 

por função apenas a limitação do ius puniendi estatal cuja fundamentação seria 

encontrada externamente a essa ciência; neste caso, a função ou finalidade da pena 

também deve ser capaz de cumprir essa missão. Assim, a pena deve estar fundamentada 

pela mesma razão de existência do Direito Penal. 

Também não foram utilizados conceitos distintos para os termos missão e 

função. Missão, função ou finalidade do Direito Penal foram tratadas como expressões 

sinônimas na busca do que o Direito Penal deve ser, para, a partir de então, verificar a 

necessidade de modificação do que ele é.  



Na moldura apresentada por tais premissas, discorreu-se sobre a insuficiência 

das perspectivas retributivas e agnósticas para orientar o funcionamento do sistema de 

justiça criminal, responsável pela concretização das funções teoricamente construídas no 

Direito Penal.  

As duas perspectivas não poderiam orientar adequadamente, por exemplo, a 

atuação do sistema de justiça criminal nas questões criminais exemplificadas por meio 

dos mais de 50 roubos praticados a uma “padaria” ou das mais de 50 prisões realizadas 

em um ponto de tráfico no período de um único ano. Pode-se dizer que, em linhas gerais, 

as atuais concepções das teorias retributivas teriam por foco limitar a aplicação da 

sanção penal a essas hipóteses por meio dos critérios de proporcionalidade ou 

culpabilidade e as teorias agnósticas, conformando-se com as falhas estruturais do 

sistema de justiça criminal, especialmente no que se refere à atuação das instituições 

policiais, preocupar-se-iam com a limitação de ilegalidades cometidas por este sistema 

com o objetivo de “conter” o “estado policial” por meio do “estado de direito”.  

Os argumentos apresentados por ambos os posicionamentos são relevantes, mas 

insuficientes para direcionar e atuar diretamente no âmbito em que o Direito Penal é 

concretizado, qual seja, no sistema de justiça criminal. Ademais, não é possível 

preocupar-se apenas com a proporcionalidade da sanção ou com a não ocorrência de 

ilegalidades por parte dos agentes encarregados de “fazer cumprir a lei”, pois há vítimas 

nos crimes perpetrados que estão sendo privadas do seu direito de livre desenvolvimento 

da personalidade, um dos fins do Estado. Para garantir esse direito, deve-se evitar a 

prática de condutas que impeçam esse objetivo, sendo, então, tarefa do Estado a 

prevenção de crimes. 

Isso não significa ignorar os relevantes questionamentos apresentados pelos 

posicionamentos agnósticos ou retributivos: (i) a necessidade de limitar sua atuação à 

culpabilidade do autor; e (ii) a obrigatoriedade de demonstração da utilidade do uso 

desse instrumento de coerção estatal sob pena de autorização do ius puniendi como 

simples instrumento de dominação divorciada dos fundamentos de existência do Estado 

racional. Os dois pontos devem sempre ser considerados em qualquer concepção 

preventiva da pena ou do Direito Penal. 

Em termos mais simples, apesar de ter a função de prevenir crimes, o Direito 

Penal não é um “cheque em branco” ofertado ao Estado para ser utilizado como primeiro 

e melhor instrumento na prevenção criminal – o que ele não é – e sem que precise prestar 



qualquer tipo de “contas” quando da sua utilização. Este é o desafio da “prevenção 

criminal limitada”. 

A despeito das teorias de prevenção geral positiva apresentarem-se, para muitos, 

como as construções mais adequadas para bem equacionar esse desafio, deve-se perquirir 

sua capacidade em responder aos argumentos apresentados pelas visões retributivas e 

agnósticas. Todavia, a relativização da necessidade de comprovação empírica da função 

preventiva da pena (Direito Penal) e a mitigação da leitura da pena como um “mal” 

fragilizam as respostas aos pontos supraindicados, os quais, como se demonstrou, são 

relevantes e necessários para evitar os perigos destacados pelas perspectivas preventivas. 

A limitação do fundamento da pena ao aspecto de prevenção positiva pode, portanto,  

ampliar o espectro de atuação do Direito Penal ao invés de limitá-lo.  

As perspectivas apresentadas por Jorge de Figueiredo Dias, Winfried Hassemer 

e Claus Roxin, embora afastem os efeitos intimidatórios ou negativos como critério 

preponderante ou fundamentador da pena, não negam a existência destes, seja no aspecto 

geral ou especial. Assim, não obstante os relevantes argumentos apresentados por tais 

autores, a necessidade de limitação pela culpabilidade e o afastamento de uma utilização 

arbitrária do Direito Penal parece ganhar mais força em uma perspectiva preventiva da 

pena que não afaste a carga negativa deste instrumento. 

Identificar a pena como um mal com a finalidade de limitá-la, como visto, é o 

fundamento de alguns posicionamentos retributivos da pena, a exemplo da concepção 

apresentada por Janaina Conceição Paschoal. Portanto, entender a pena como algo ruim, 

ressalta a necessidade de provar sua utilidade e limitá-la. 

A punição tem a função de prevenir novas infrações ou novos “males” contra o 

corpo social, foi assim desde os agrupamentos mais primitivos. A pena e o Direito Penal 

com seus princípios e garantias surgem para limitar essa necessidade de punição. As 

duas finalidades – necessidade de prevenir infrações e de limitar o poder do Estado –

devem integrar o fundamento do Direito Penal, assim, a “prevenção de crimes limitada 

racionalmente” é o conceito chave para justificá-lo. 

Um Direito Penal que não previna o cometimento de novas infrações não se 

justifica, da mesma forma que uma punição divorciada dos critérios de culpabilidade e 

proporcionalidade não é legítima por se caracterizar, tanto quanto os crimes, como 

violação não suportada pela sociedade.  



As atuais teorias de prevenção geral positiva buscam equacionar esta relação, 

apoiando-se nos aspectos positivos por entenderem que, assim, podem controlar os 

perigos de uma concepção preventiva negativa. 

Nessa tese, defendeu-se que a apresentação das limitações práticas e 

implementação de medidas que, sem a utilização de um Direito Penal ilimitado ou 

desmedido, consigam prevenir crimes de modo satisfatório é, hoje, mais urgente, do que 

tentar equilibrar essa relação no plano teórico, preocupando-se em construir um sistema 

ideal que seja capaz de blindar o Direito Penal de modo a impedir que o “estado policial” 

transborde o “estado de direito”.   

Deste modo, não menosprezando as construções teóricas a respeito das teorias 

da pena, que já preenchem séculos de reflexões e conhecimento acumulado, entendeu-se 

que o foco em questões de operacionalização do sistema de justiça criminal pode ser 

mais produtivo na busca pelo equacionamento do desafio de “prevenção criminal 

limitada” do que o aprofundamento dos argumentos e minuciosas análises realizadas por 

renomados doutrinadores acerca das teorias da pena e, por conseguinte, do Direito Penal. 

Neste diapasão, discorreu-se, no segundo capítulo, a respeito da relação de 

latente contradição entre Política Criminal e Dogmática jurídico-penal e da constatação 

de que as mesmas dificuldades presentes nas discussões das teorias da pena relacionadas 

a como trabalhar com um Direito Penal, que seja útil à sociedade e, ao mesmo tempo, 

respeitador dos princípios e garantias fundamentais, alimentam a tensão entre essas duas 

faces das ciências criminais.  

Após a definição de um conceito de Política Criminal que a entenda como 

modalidade de Política Pública, portanto, de atuação estatal, com um leque de opções 

não apenas adstrito à esfera penal, mas ampliado às medidas ou ações governamentais 

que tenham por objetivo a prevenção criminal, buscou-se demonstrar como estudos 

criminológicos, sob uma perspectiva tradicional, que se desenvolva em conjunto com 

constatações apresentadas pela Criminologia Crítica podem contribuir para apresentar 

experiências que, sem desprezar as limitações externas (por exemplo, aspectos sociais, 

econômicos e psicológicos) e internas (subnotificação, funil punitivo ou taxa de atrito), 

podem solucionar, de modo eficiente, o desafio da “prevenção criminal limitada”. 

A análise de experiências relacionadas ao impacto da chamada “lei seca” na 

conduta de motoristas e números de vítimas em acidentes de trânsito e do “Estatuto do 

Desarmamento” nos índices de homicídios e, principalmente, no número de armas em 

circulação no Estado de São Paulo, permitiu concluir que medidas adotadas no âmbito 



penal, se focadas nas causas dos problemas criminais a serem enfrentados e, desde que, 

realmente, implementadas, podem contribuir com a prevenção criminal sem que seja 

necessário desconstruir princípios e garantias desenvolvidos pela Dogmática jurídico-

penal.  

Dentre tais estudos, foi apresentado o conceito de “prevenção organizacional” 

(implementação das normas e melhora na estrutura dos sistemas de segurança pública, de 

justiça criminal e de fatores a eles relacionados) e a necessidade de concretização de 

estudos criminológicos sob tal perspectiva que sejam capazes de substituir a tradicional 

resposta da “prevenção normativa” (mais leis) no âmbito da prevenção criminal. 

 O exemplo de medidas adotadas em uma empresa particular de telefonia, que 

conseguiu reduzir o número e frequência de furtos de cabos de cobre de sua rede com 

medidas relacionadas ao aspecto de aperfeiçoamento operacional e fomento da repressão 

penal focada na receptação, foi capaz de exemplificar o conceito a ser trabalhado no 

último capítulo.  

Na sequência, com a finalidade de demonstração prática da distinção de 

resultados decorrentes de Políticas Criminais, fundadas na “prevenção organizacional” 

ou na simples  “prevenção normativa”, foram apresentadas as experiências do 

enfrentamento da questão do Motor Vehicle Theft pela cidade de Nova Iorque, no 

contexto norte-americano, e das respostas normativas utilizadas na cidade de São Paulo 

em face do fenômeno criminal dos furtos e roubos de veículos. 

Verificou-se que, em Nova Iorque, apesar das primeiras respostas normativas 

apresentadas, por meio de leis que criaram crimes e regulamentaram o setor automotivo 

para marcação de peças de veículos automotores ou utilização de dispositivos antifurtos, 

seguiram-se estudos de impacto e de implementação das normas que fomentaram a 

criação de conselhos, comissões ou grupos de trabalho entre e dentro das instituições que 

foram responsáveis pela concreta aplicação das leis, penais e administrativas, e 

mensuração dos resultados.  

A despeito das diferenças existentes entre o sistema de justiça criminal norte-

americano (tipos penais federais e estaduais, diversidade de instituições policiais, órgãos 

de persecução penal eleitos, processo crime com ampla possibilidade de transacional 

para assunção de culpa) e brasileiro, constatou-se que as principais soluções resultaram 

de medidas que podem ser inseridas no conceito de “prevenção organizacional” 

(marcação de peças, foco na persecução penal de receptadores e estabelecimentos de 



desmanches de veículos, fomento de utilização de dispositivos antifurtos), sendo 

passíveis de implementação na cidade de São Paulo. 

Diferentemente do observado em Nova Iorque, em São Paulo, medidas 

adotadas, seja na esfera penal, seja na área administrativo, amparadas ou não por estudos 

criminológicos, além de conflitarem com institutos da Dogmática jurídico-penal não 

apresentaram resultados positivos de prevenção criminal, tendo em vista que, não foram 

corretamente implementadas, mesmo após anos de vigência, em razão de falhas 

estruturais de ineficiência e corrupção identificadas já na “porta de entrada” do sistema 

de justiça criminal, ou seja, no sistema de segurança pública. 

O olhar sob a realidade paulistana (não diferente da paulista), no contexto de um 

singelo estudo criminológico fundado no conceito de “prevenção organizacional” e que 

teve por objeto o “crime” e o “controle social formal”, sob uma perspectiva da 

Criminologia “Tradicional”, demonstrou que a questão do déficit de prevenção criminal 

não resulta, em termos gerais, do pouco rigor ou ausência de normas penais ou 

administrativas, mas sim do déficit de implementação.  

Deste modo, a solução reside no enfrentamento do desafio da implementação 

das medidas existentes, antes de que seja discutida eventual necessidade de produção de 

“mais normas” com “maior rigor”. 

Das experiências apresentadas, especialmente no terceiro capítulo, em conjunto 

com as bases teóricas discutidas no primeiro e segundo capítulos, confirmou-se a 

hipótese defendida no presente trabalho no sentido de que o Direito Penal, utilizado com 

base em uma Política Criminal alicerçada em estudos criminológicos, é capaz de 

prevenir crimes sem entrar em conflito com princípios e garantias fundamentais 

presentes nos institutos da Dogmática jurídico-penal. 
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