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Resumo 

 

O presente trabalho trata da Expansão do Sistema Penal, The New Punitiveness e 

Direitos Humanos e Fundamentais, delimitado por um estudo a partir da Criminologia do 

Reconhecimento. Nesse sentido, procurou-se mapear as principais teorias criminológicas que 

buscam explicar o funcionamento do sistema penal contemporâneo, comparando-as e 

avaliando sua compatibilidade e capacidade de explicação sobre os problemas de política 

criminal, bem como a função do sistema penal nos Estados Democráticos de Direito. Em 

seguida, iniciou-se a construção de um arcabouço teórico apto a apreender a complexidade 

dos mecanismos de punição das sociedades atuais. 

Buscou-se utilizar este arcabouço teórico para analisar o fenômeno da “Expansão do 

Direito Penal” e da “New Punitiveness” para, enfim, investigar os limites materiais desse 

fenômeno a partir de uma leitura acerca do Sistema Penal, partindo-se de análise específica 

sobre o crime de lavagem de dinheiro, como grande exemplo da modalidade de Criminalidade 

Econômica. 

Uma primeira etapa foi desenvolvida em dois momentos: (a) sistematização das 

diversas teorias criminológicas; (b) construção de um arcabouço teórico apto a apreender a 

complexidade dos mecanismos de punição das sociedades contemporâneas, valendo-se da 

metodologia intitulada “Overdetermination”. 

Na segunda etapa, os resultados da primeira foram aplicados às questões fundamentais 

da relação entre a Expansão do Direito Penal e a criminalidade econômica, representada pelo 

crime de lavagem de dinheiro.  

Por se tratar de questão de grande alcance, a investigação acerca da Expansão do 

Sistema Penal e da “New Punitiveness” foi dirigida à Criminalidade Econômica, cuja 

relevância se mostra latente e cujas possibilidades de estudos se mostraram vastas. Contudo, 
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igualmente à Expansão do Sistema Penal, a Criminalidade Econômica se apresentou como um 

objeto de vasta abrangência, e, portanto, decidiu-se trabalhar com o crime de lavagem de 

dinheiro. A questão da Criminologia do Reconhecimento foi afastada em um primeiro 

momento para que se construísse uma base teórica de mais fácil alcance. Portanto, serão 

apresentadas, neste trabalho, questões relativas ao crime de lavagem de dinheiro, dentro de 

uma perspectiva de Expansão do Sistema Penal. 


