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• PAUL TOPINARD
• (1830-1911)
• Foi responsável pela criação do termo criminologia
• RAFFAELE GARÓFALO
• (1851-1934)
• Foi responsável pela divulgação do termo criminologia
• CESARE LOMBROSO
• (1835-1909)
• Foi considerado o pai da criminologia

• Questão 01) A expressão “Criminologia” foi empregada pela primeira vez por:
a) Adolphe Quetelet e divulgada internacionalmente por Cesare Bonesana, em sua obra intitulada Dos
delitos e das penas.
b) Cesare Lombroso e divulgada internacionalmente por Raffaele Garófalo, em sua obra intitulada
Criminologia.
c) Paul Topinard e divulgada internacionalmente por Cesare Bonesana, em sua obra intitulada Dos delitos e
das penas.
d) Paul Topinard e divulgada internacionalmente por Raffaele Garófalo, em sua obra intitulada Criminologia.

• Questão 01) A expressão “Criminologia” foi empregada pela primeira vez por:
a) Adolphe Quetelet e divulgada internacionalmente por Cesare Bonesana, em sua obra intitulada Dos
delitos e das penas.
b) Cesare Lombroso e divulgada internacionalmente por Raffaele Garófalo, em sua obra intitulada
Criminologia.
c) Paul Topinard e divulgada internacionalmente por Cesare Bonesana, em sua obra intitulada Dos delitos e
das penas.
d) Paul Topinard e divulgada internacionalmente por Raffaele Garófalo, em sua obra intitulada Criminologia.

Questão 02) __________ é considerado pai da criminologia, por ter utilizado o método empírico em suas
pesquisas, revolucionando e inovando os estudos da criminalidade:
a) Enrico Ferri
b) Cesare Lombroso
c) Adolphe Quetelet

d) Emile Durkheim
e) Cesare Bonesana

Questão 02) __________ é considerado pai da criminologia, por ter utilizado o método empírico em suas
pesquisas, revolucionando e inovando os estudos da criminalidade:
a) Enrico Ferri
b) Cesare Lombroso
c) Adolphe Quetelet

d) Emile Durkheim
e) Cesare Bonesana

CRIMINOLOGIA

Crimino (latim)

Crime

Logos (grego)

Estudo

A criminologia estuda o crime.
Porém, o direito penal também estuda o crime.
Logo, qual é a diferença?

Criminologia x Direito Penal
-

OBJETO

MÉTODO

FUNÇÃO

CRIMINOLOGIA
(ser)
Crime
Criminoso
Vítima
Controle Social

DIREITO PENAL
(dever-ser)

Crime

Empírico-Indutivo

Lógico-Dedutivo

Controle + Prevenção da Criminalidade

Aplicar o ordenamento jurídico

CONCEITO

A criminologia é uma ciência:
Autônoma + Empírica + Interdisciplinar
Que tem como objeto de estudo 04 elementos:
Crime
Criminoso
Vítima

Controle Social

AUTÔNOMA
Parte da doutrina afirma que a criminologia é uma ciência auxiliar do direito penal...
Contudo, já sabemos que a criminologia configura uma ciência autônoma em relação ao direito penal:
Pois possui o seu próprio OBJETO.
Pois possui o seu próprio MÉTODO.
Pois possui a sua própria FUNÇÃO.

EMPÍRICA

A criminologia é empírica pelo fato de buscar apoio exclusivamente na experiência/observação dos fatos, ao invés de
partir de teorias previamente determinadas.
O crime é um fenômeno social e precisa ser estudado na sociedade.
Podemos citar Cesare Lombroso (Antropologia Criminal) que desenvolveu a tese do “criminoso nato” a partir de uma
observação de aproximadamente 4 mil presos, que tiveram os seus crânios medidos (frenologia).

INTERDISCIPLINAR

A criminologia se aproveita de outras ciências para estudar os seus objetos.
Podemos citar a antropologia, psicologia, sociologia, medicina e direito.

OBJETO

A criminologia possui 04 objetos de estudo:
Crime

Criminoso
Vítima
Controle Social

Questão 03) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, a frase: A Criminologia __________;
o Direito Penal __________.
a)Não é considerada uma ciência, por tratar do “dever ser”… É uma ciência empírica e interdisciplinar, fática do
“ser”.
b) É uma ciência normativa e multidisciplinar, do “dever ser”… É uma ciência empírica e fática, do “ser”.
c) Não é considerada uma ciência, por tratar do “ser”… É uma ciência jurídica, pois encara o delito como um
fenômeno real, do “dever ser”.
d) É uma ciência empírica e interdisciplinar, fática do “ser”… É uma ciência jurídica, cultural e normativa, do “dever
ser”.

Questão 03) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, a frase: A Criminologia __________;
o Direito Penal __________.
a)Não é considerada uma ciência, por tratar do “dever ser”… É uma ciência empírica e interdisciplinar, fática do “ser”.
b) É uma ciência normativa e multidisciplinar, do “dever ser”… É uma ciência empírica e fática, do “ser”.
c) Não é considerada uma ciência, por tratar do “ser”… É uma ciência jurídica, pois encara o delito como um
fenômeno real, do “dever ser”.
d) É uma ciência empírica e interdisciplinar, fática do “ser”… É uma ciência jurídica, cultural e normativa, do “dever
ser”.

Questão 04) A criminologia pode ser conceituada como uma ciência __________, baseada na observação e na
experiência e __________ que tem por objeto de análise o crime, o criminoso, a vítima e o controle social.
a) Exata… Multidisciplinar.
b) Objetiva… Monodisciplinar.
c) Humana… Unidisciplinar.

d) Biológica… Transdisciplinar.
e) Empírica… Interdisciplinar.

Questão 04) A criminologia pode ser conceituada como uma ciência __________, baseada na observação e na
experiência e __________ que tem por objeto de análise o crime, o criminoso, a vítima e o controle social.
a) Exata… Multidisciplinar.
b) Objetiva… Monodisciplinar.
c) Humana… Unidisciplinar.

d) Biológica… Transdisciplinar.
e) Empírica… Interdisciplinar.

Questão 05) É correto afirmar que a Criminologia:

a) É uma ciência do dever-ser.
b) Não é uma ciência interdisciplinar.
c) Não é uma ciência multidisciplinar.
d) É uma ciência normativa.
e) É uma ciência empírica.

Questão 05) É correto afirmar que a Criminologia:

a) É uma ciência do dever-ser.
b) Não é uma ciência interdisciplinar.
c) Não é uma ciência multidisciplinar.
d) É uma ciência normativa.
e) É uma ciência empírica.

Questão 06) A criminologia é empírica porque seu objeto (delito, delinquente, vítima e controle social) é real,
podendo ser verificado e medido. Parte, portanto, da explicação da realidade; Suas conclusões baseiam-se nos
fatos e na observação; As hipóteses formuladas (fáticas) prevalecem sobre os argumentos subjetivos.
( ) Certo ( ) Errado

Questão 06) A criminologia é empírica porque seu objeto (delito, delinquente, vítima e controle social) é real,
podendo ser verificado e medido. Parte, portanto, da explicação da realidade; Suas conclusões baseiam-se nos fatos
e na observação; As hipóteses formuladas (fáticas) prevalecem sobre os argumentos subjetivos.
( x ) Certo

( ) Errado

Questão 07) A Criminologia dos dias atuais:

a) É uma ciência empírica, interdisciplinar, multidisciplinar e integrada.
b) é uma ciência jurídica, autônoma, não controlável e sistematizada.
c) não é considerada uma ciência, mas parte do Direito Penal.
d) não é considerada uma ciência, mas parte da Sociologia.
e) não é considerada uma ciência, mas parte da Antropologia.

Questão 07) A Criminologia dos dias atuais:

a) É uma ciência empírica, interdisciplinar, multidisciplinar e integrada.
b) é uma ciência jurídica, autônoma, não controlável e sistematizada.
c) não é considerada uma ciência, mas parte do Direito Penal.
d) não é considerada uma ciência, mas parte da Sociologia.
e) não é considerada uma ciência, mas parte da Antropologia.

Questão 08) Contemporaneamente, a criminologia é conceituada como:
a) Uma ciência empírica e social que estuda o criminoso, a pena e o controle social.
b) Uma ciência empírica e multidisciplinar que estuda as formas como os crimes são cometidos.
c) Uma ciência empírica e interdisciplinar que estuda o crime, o criminoso, a vítima e o controle social.
d) Uma ciência jurídica e interdisciplinar que estuda as formas como os crimes são cometidos.

e) Uma ciência jurídica e multidisciplinar que estuda o crime, o criminoso, a pena e a vítima.

Questão 08) Contemporaneamente, a criminologia é conceituada como:
a) Uma ciência empírica e social que estuda o criminoso, a pena e o controle social.
b) Uma ciência empírica e multidisciplinar que estuda as formas como os crimes são cometidos.
c) Uma ciência empírica e interdisciplinar que estuda o crime, o criminoso, a vítima e o controle social.
d) Uma ciência jurídica e interdisciplinar que estuda as formas como os crimes são cometidos.

e) Uma ciência jurídica e multidisciplinar que estuda o crime, o criminoso, a pena e a vítima.

Questão 09) Assinale a alternativa correta:
a) A criminologia é uma ciência auxiliar ao direito penal, que embora utilize metodologias distintas, tem muito a
contribuir com os juristas.
b) A criminologia é uma ciência autônoma, mas que adota o mesmo método do direito penal.
c) A criminologia, apesar de também estudar o crime, por adotar métodos diversos, não pode ser utilizada como
ferramenta pelos operadores do direito penal.
d) A criminologia, por adotar um método interdisciplinar, pode ter o direito penal como uma de suas ferramentas de
análise.

Questão 09) Assinale a alternativa correta:
a) A criminologia é uma ciência auxiliar ao direito penal, que embora utilize metodologias distintas, tem muito a
contribuir com os juristas.
b) A criminologia é uma ciência autônoma, mas que adota o mesmo método do direito penal.
c) A criminologia, apesar de também estudar o crime, por adotar métodos diversos, não pode ser utilizada como
ferramenta pelos operadores do direito penal.
d) A criminologia, por adotar um método interdisciplinar, pode ter o direito penal como uma de suas ferramentas de
análise.

Questão 10) Constituem objeto de estudo da Criminologia:

a) o delinquente, a vítima, o controle social e o empirismo.
b) o delito, o delinquente, a interdisciplinaridade e o controle social
c) o delito, o delinquente, a vitima e o controle social.
d) o delinquente, a vitima, o controle social e a interdisciplinaridade.
e) o delito, o delinquente, a vítima e o método.

Questão 10) Constituem objeto de estudo da Criminologia:

a) o delinquente, a vítima, o controle social e o empirismo.
b) o delito, o delinquente, a interdisciplinaridade e o controle social
c) o delito, o delinquente, a vitima e o controle social.
d) o delinquente, a vitima, o controle social e a interdisciplinaridade.
e) o delito, o delinquente, a vítima e o método.

Questão 11) Os objetos de estudo da moderna criminologia são:

a) A vítima e o delinquente.
b) O crime, o criminoso, a vítima e o controle social.
c) O delito e o delinquente.
d) O problema social, suas causas biológicas e o mimetismo.
e) O crime e os fatores biopsicológicos decorrentes de sua prática.

Questão 11) Os objetos de estudo da moderna criminologia são:

a) A vítima e o delinquente.
b) O crime, o criminoso, a vítima e o controle social.
c) O delito e o delinquente.
d) O problema social, suas causas biológicas e o mimetismo.
e) O crime e os fatores biopsicológicos decorrentes de sua prática.

Questão 12) Os objetos de estudo da moderna criminologia estão divididos em:

a) três vertentes: justiça criminal, delinquente e vítima.
b) três vertentes: política criminal, delinquente e pena.
c) quatro vertentes: delito, delinquente, justiça criminal e pena.
d) quatro vertentes: delito, delinquente, vítima e controle social.

Questão 12) Os objetos de estudo da moderna criminologia estão divididos em:

a) três vertentes: justiça criminal, delinquente e vítima.
b) três vertentes: política criminal, delinquente e pena.
c) quatro vertentes: delito, delinquente, justiça criminal e pena.
d) quatro vertentes: delito, delinquente, vítima e controle social.

Questão 13) Assinale a alternativa correta a respeito da criminologia:
a) Constitui seu objeto a análise apenas do delito e do delinquente, ficando o estudo da vítima sob a alçada da
psicologia social.
b) São características fundamentais de seu método o dogmatismo e a intervencionalidade.
c) É uma técnica de investigação policial, que faz parte das Ciências Jurídicas.
d) São suas finalidades a explicação e a prevenção do crime bem como a intervenção na pessoa do infrator e avaliação
dos diferentes modelos de resposta ao crime.

Questão 13) Assinale a alternativa correta a respeito da criminologia:
a) Constitui seu objeto a análise apenas do delito e do delinquente, ficando o estudo da vítima sob a alçada da
psicologia social.
b) São características fundamentais de seu método o dogmatismo e a intervencionalidade.
c) É uma técnica de investigação policial, que faz parte das Ciências Jurídicas.
d) São suas finalidades a explicação e a prevenção do crime bem como a intervenção na pessoa do infrator e avaliação
dos diferentes modelos de resposta ao crime.

Questão 14) A Criminologia pode suprir as deficiências do método empírico através de análises qualitativas capazes
de captar e interpretar outras facetas do drama gerado pelo crime, o que torna a Criminologia uma matéria
interdisciplinar.
( ) Certo ( ) Errado

Questão 14) A Criminologia pode suprir as deficiências do método empírico através de análises qualitativas capazes
de captar e interpretar outras facetas do drama gerado pelo crime, o que torna a Criminologia uma matéria
interdisciplinar.
( x ) Certo

( ) Errado

Questão 15) Para a aproximação e verificação de seu objeto de estudo, a Criminologia dos dias atuais vale-se de
um conceito:
a) empírico e interdisciplinar.
b) dedutivo e dogmático.
c) dedutivo e interdisciplinar.

d) dogmático e lógico-abstrato.
e) empírico e lógico-abstrato.

Questão 15) Para a aproximação e verificação de seu objeto de estudo, a Criminologia dos dias atuais vale-se de
um conceito:
a) empírico e interdisciplinar.
b) dedutivo e dogmático.
c) dedutivo e interdisciplinar.

d) dogmático e lógico-abstrato.
e) empírico e lógico-abstrato.

Questão 16) Sobre o objeto de estudo da Criminologia dos dias atuais, assinale a alternativa correta:
a) O ramo da Criminologia que estuda a vítima é denominado Frenologia Criminal.

b) O estudo de desvios de conduta que atentam contra a moral e os bons costumes não é assunto da Criminologia,
por não configurarem crime, na acepção jurídica da palavra.
c) A Criminologia ocupa-se do estudo do crime, caracterizando-o como simples fato típico e antijurídico, da mesma
forma que o Direito Penal.
d) A Criminologia tem por objeto de estudo o delinquente, o delito, a vítima e o controle social.

Questão 16) Sobre o objeto de estudo da Criminologia dos dias atuais, assinale a alternativa correta:
a) O ramo da Criminologia que estuda a vítima é denominado Frenologia Criminal.

b) O estudo de desvios de conduta que atentam contra a moral e os bons costumes não é assunto da Criminologia,
por não configurarem crime, na acepção jurídica da palavra.
c) A Criminologia ocupa-se do estudo do crime, caracterizando-o como simples fato típico e antijurídico, da mesma
forma que o Direito Penal.
d) A Criminologia tem por objeto de estudo o delinquente, o delito, a vítima e o controle social.

Questão 17) São fins básicos da Criminologia, dentre outros:

a) Os valores do ressarcimento e da indenização da vítima pelos danos sofridos.
b) A prevenção e o controle do fenômeno criminal.
c) O processo e o julgamento judicial do criminoso.
d) O diagnóstico e a profilaxia das enfermidades mentais, mediante tratamento ambulatorial e internação hospitalar.
e) A vingança e o castigo públicos do criminoso.

Questão 17) São fins básicos da Criminologia, dentre outros:

a) Os valores do ressarcimento e da indenização da vítima pelos danos sofridos.
b) A prevenção e o controle do fenômeno criminal.
c) O processo e o julgamento judicial do criminoso.
d) O diagnóstico e a profilaxia das enfermidades mentais, mediante tratamento ambulatorial e internação hospitalar.
e) A vingança e o castigo públicos do criminoso.

Questão 18) A criminologia é conceituada como uma ciência:

a) Jurídica (baseada nos estudos dos crimes e nas leis) monodisciplinar.
b) Empírica (baseada na observação e na experiência) e interdisciplinar.
c) Social (baseada somente nos estudos do comportamento social do criminoso) e unidisciplinar.
d) Exata (baseada nas estatísticas da criminalidade) e multidisciplinar.

Questão 18) A criminologia é conceituada como uma ciência:

a) Jurídica (baseada nos estudos dos crimes e nas leis) monodisciplinar.
b) Empírica (baseada na observação e na experiência) e interdisciplinar.
c) Social (baseada somente nos estudos do comportamento social do criminoso) e unidisciplinar.
d) Exata (baseada nas estatísticas da criminalidade) e multidisciplinar.

Questão 19) A autonomia da Criminologia frente ao Direito Penal:
a) É almejada pelos estudiosos da primeira, mas negada pelos estudiosos do segundo.
b) Não se concretiza, uma vez que a primeira não é considerada ciência, ao contrário do segundo.
c) Comprova-se, por exemplo, pelo caráter crítico que a primeira desenvolve em relação ao segundo.
d) Não se vislumbra na prática, uma vez que todos os conceitos da primeira são emprestados do segundo.
e) Não se efetiva, uma vez que ambos têm o mesmo objeto e são concretizados pelo mesmo método de estudo, qual
seja, o empírico.

Questão 19) A autonomia da Criminologia frente ao Direito Penal:
a) É almejada pelos estudiosos da primeira, mas negada pelos estudiosos do segundo.
b) Não se concretiza, uma vez que a primeira não é considerada ciência, ao contrário do segundo.
c) Comprova-se, por exemplo, pelo caráter crítico que a primeira desenvolve em relação ao segundo.
d) Não se vislumbra na prática, uma vez que todos os conceitos da primeira são emprestados do segundo.
e) Não se efetiva, uma vez que ambos têm o mesmo objeto e são concretizados pelo mesmo método de estudo, qual
seja, o empírico.

Questão 20) Para a criminologia, o crime é um fenômeno:

a) Científico.
b) Ideológico.
c) Regionalizado.
d) Político.
e) Social.

Questão 20) Para a criminologia, o crime é um fenômeno:

a) Científico.
b) Ideológico.
c) Regionalizado.
d) Político.
e) Social.

CRIME

Problema social que exige 04 requisitos (cumulativos):
Incidência Aflitiva (sofrimento)
Incidência Massiva (regular/corriqueiro)
Persistência Espaço-Temporal (vários locais-períodos)
Inequívoco Consenso Quanto à Tutela do Direito Penal

Exemplo: consumo de álcool é crime?

CRIMINOSO
Trata-se de uma concepção de 04 ordens:
Biológica
Fatores biológicos contribuem para o crime (Lombroso)

Sociológica
Fatores sociais contribuem para o crime (Sutherland)

Jurídica
É aquele que a lei penal entende como tal

Política
É aquele que a classe dominante entende como tal

CRIMINOSO

Sérgio Salomão Shecaira:
“O criminoso é um ser histórico, real, complexo e enigmático (...). Por isso, as diferentes perspectivas não se excluem;
antes, completam-se e permitem um grande mosaico sobre o qual se assenta o direito penal atual”.

VÍTIMA

Trata-se da pessoa que sofre o crime.
Há 03 momentos históricos de relevo para seu estudo:
Idade de Ouro
(Protagonismo)
Neutralização do Poder da Vítima
(Neutralização)

Revalorização da Importância da Vítima
(Redescobrimento)

VÍTIMA
(IDADE DE OURO)
A vítima era o centro da relação penal:
Podia se vingar do criminoso
Podia aplicar a pena (castigos físicos, patrimoniais,...)
Este período foi muito extenso:
Primórdios da Civilização

Idade Média.

VÍTIMA
(NEUTRALIZAÇÃO DO PODER DA VÍTIMA)
Com a proibição da autotutela pelo Direito Romano:
O conflito foi subtraído das mãos da vítima
O Estado substituiu as partes
A vítima deixou de ter poder sobre o fato delituoso
A vítima praticamente desapareceu no Direito Penal

VÍTIMA
(REVALORIZAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DA VÍTIMA)
Após a vitimização dos Judeus na 02ª Guerra Mundial:
O Judeu Benjamin Mendelsohn (pai da vitimologia) proferiu uma palestra na Conferência de Bucareste (1947)
com o título:
“Um Horizonte Novo na Ciência Biopsicossocial: A Vitimologia”

Este registro histórico foi a primeira vez que o termo Vitimologia foi empregado.

VÍTIMA
(REVALORIZAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DA VÍTIMA)
Este termo ficou consagrado no ano de 1973 com a realização do 1º Simpósio Internacional de Vitimologia
Outro indivíduo que colaborou bastante com a vitimologia foi Hans Von Hentig

VÍTIMA
(REVALORIZAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DA VÍTIMA)
Vitimologia:
Precisamos avaliar a relação existente no par penal (vítima x criminoso) para entre melhor o fato criminal com todas
as suas circunstâncias.
Verificar o dolo ou culpa do criminoso
Verificar a responsabilidade da vítima

PROCESSO DE VITIMIZAÇÃO

O processo de vitimização se dá em 03 graus:
Vitimização Primária:
Palavra-Chave: (crime)
Vitimização Secundária ou Sobrevitimização:
Palavra-Chave: (sistema de justiça criminal)
Vitimização Terciária:

Palavra-Chave: (omissão do estado + sociedade)

PROCESSO DE VITIMIZAÇÃO

Vitimização Primária:
Palavra-Chave: (crime)
Decorre dos danos gerados pelo crime:
Pode ser material...
Pode ser psicológico...
Pode ser físico...

PROCESSO DE VITIMIZAÇÃO

Vitimização Secundária ou Sobrevitimização:
Palavra-Chave: (sistema de justiça criminal)
Decorre da interação com as instâncias formais de controle, que formam um sofrimento adicional à vítima:
Exemplo: a vítima tem que ser ouvida no Inquérito
Exemplo: a vítima tem que reconhecer o criminoso

PROCESSO DE VITIMIZAÇÃO

Vitimização Terciária:
Palavra-Chave: (omissão do Estado/Sociedade)
Decorre da falta de amparo dos órgãos estatais com a vítima:
Exemplo: a vítima não recebe tratamento psicológico
Exemplo: a vítima não recebe tratamento físico

Exemplo: a comunidade age com preconceito

CLASSIFICAÇÃO DE BENJAMIN MENDELSOHN


Vítima Inocente ou Vítima Ideal

 Vítima Provocadora
B1) Vítimas Menos Culpadas que os Criminosos
B2) Vítimas Tão Culpadas quanto os Criminosos

B3) Vítimas Mais Culpadas que os Criminosos


Vítima Unicamente Culpada

C1) Vítima Infratora
C2) Vítima Simuladora
C3) Vítima Imaginária

Vítima Inocente ou Vítima Ideal

Não possui nenhuma participação no evento criminoso.
Exemplo: um indivíduo caminha à luz do dia por uma rua muito bem policiada e bastante movimentada e acaba
sendo abordado por dois indivíduos em uma motocicleta, que lhe apontam uma arma de fogo e subtraem seu
telefone celular mediante promessa de mal iminente, injusto e grave.

Vítima Provocadora
(Vítimas Menos Culpadas Que os Criminosos)
Colabora de alguma forma para o evento criminoso:
Seja frequentando locais reconhecidamente perigosos
Seja expondo seus objetos de valor de forma desatenta
Exemplo: um indivíduo caminha por local reconhecidamente perigoso distraído e falando ao telefone celular

Vítima Provocadora
(Vítimas Tão Culpadas Quanto os Criminosos)
A sua participação ativa é imprescindível para a ocorrência do evento criminoso.
Exemplo: estelionato causado pela torpeza bilateral

Vítima Provocadora
(Vítimas Mais Culpadas Que os Criminosos)
A sua conduta deu causa ao crime.
Exemplo: lesão corporal sofrida após injusta provocação
Exemplo: homicídio sofrido após injusta provocação

Vítima Unicamente Culpada
(Vítima Infratora)
A pessoa comete um delito e ao final se torna vítima.
Exemplo: criminoso que é morto em legítima defesa

Vítima Unicamente Culpada
(Vítima Simuladora)
A pessoa comete uma premeditação irresponsável e finge ser vítima, fazendo com que um inocente acabe sendo
condenado por conta de um erro judiciário.

Exemplo: mulher que alega ter sido vítima de violência doméstica que jamais ocorreu

Vítima Unicamente Culpada
(Vítima Imaginária)
A pessoa tem um grave transtorno de pensamento e alega ter sido vítima de crime que não ocorreu, induzindo o
judiciário em erro, por conta de um problema de saúde mental.

Exemplo: esquizofrênico que procura a autoridade dizendo ter sido vítima de crime que jamais aconteceu

CONTROLE SOCIAL

Conjunto de mecanismos e sanções sociais:
Controle Social Formal: (menos eficiente)
Decorre de fontes estatais
Exemplo: Polícia, MP, DEPEN, Políticas Públicas,...
Controle Social Informal: (mais eficiente)

Decorre de fontes não estatais
Família, Escola, Igreja, Opinião Pública,...

CONTROLE SOCIAL

Clarence Ray Jeffery:
“Mais leis, mais penas, mais policiais, mais juízes, mais prisões significam mais presos, porém não necessariamente
menos delitos. A eficaz prevenção do crime não depende tanto da maior efetividade do controle social formal,
senão da melhor integração ou sincronização do controle social formal e informal”.

MÉTODO

A criminologia trabalha com método Empírico-Indutivo o que significa que os seus estudos buscam apoio
exclusivamente na experiência/observação dos fatos, ao invés de partir de teorias previamente determinadas.
Temos o exemplo de Lombroso (Antropologia Criminal) que desenvolveu a tese do “criminoso nato” a partir de uma
observação de aproximadamente 4 mil presos, que tiveram os seus crânios medidos (frenologia).

MÉTODO

Sérgio Salomão Shecaira:
“A criminologia pretende conhecer a realidade para explicá-la e compreender o problema criminal, bem como
transformá-la”

FUNÇÃO

A criminologia possui a função inicial de:
Traçar um diagnóstico científico e qualificado sobre os seus quatro objetos de estudo
Com a finalidade específica de:
Controlar o fenômeno criminal

Prevenir o fenômeno criminal

Questão 21) Assinale a alternativa incorreta:

a) A criminologia entende, dentre outras coisas, que um fato para ser criminalizado deve ser praticado com
frequência.
b) A Criminologia estuda os métodos formais e informais de prevenção do crime.
c) O criminoso é estudado pela criminologia por diversos enfoques, incluindo o biológico.

d) A vitimologia surge após a 01ª Guerra Mundial, com uma grande preocupação com os soldados mortos em
campos de batalha.

Questão 21) Assinale a alternativa incorreta:

a) A criminologia entende, dentre outras coisas, que um fato para ser criminalizado deve ser praticado com
frequência.
b) A Criminologia estuda os métodos formais e informais de prevenção do crime.
c) O criminoso é estudado pela criminologia por diversos enfoques, incluindo o biológico.

d) A vitimologia surge após a 01ª Guerra Mundial, com uma grande preocupação com os soldados mortos em
campos de batalha.

Questão 22) É considerado o pai da Vitimologia:

a) Cesare Lombroso
b) Raffaele Garofalo
c) Émile Durkheim.
d) Benjamin Mendelsohn
e) Cesare Bonesana

Questão 22) É considerado o pai da Vitimologia:

a) Cesare Lombroso
b) Raffaele Garofalo
c) Émile Durkheim.
d) Benjamin Mendelsohn
e) Cesare Bonesana

Questão 23) Assinale a alternativa que contém os nomes dos precursores da vitimologia do século XX:

a) Hans von Hentig e Benjamin Mendelsohn.
b) Cesare Bonesana e Raffaele Garofalo.
c) Émile Durkheim e Cesare Lombroso.
d) Francesco Carrara e Enrico Ferri.

Questão 23) Assinale a alternativa que contém os nomes dos precursores da vitimologia do século XX:

a) Hans von Hentig e Benjamin Mendelsohn.
b) Cesare Bonesana e Raffaele Garofalo.
c) Émile Durkheim e Cesare Lombroso.
d) Francesco Carrara e Enrico Ferri.

Questão 24) Assinale a alternativa que contém o ente que exerce ou fomenta os controles sociais informais sobre a
vida dos indivíduos:
a) Poder Judiciário.
b) Polícia.
c) Sistema Penitenciário.

d) Ministério Público.
e) Escola.

Questão 24) Assinale a alternativa que contém o ente que exerce ou fomenta os controles sociais informais sobre a
vida dos indivíduos:
a) Poder Judiciário.
b) Polícia.
c) Sistema Penitenciário.

d) Ministério Público.
e) Escola.

Questão 25) Atua como agente informal de controle social:

a) A Polícia Civil.
b) A opinião pública.
c) O Ministério Público.
d) O Juiz de Direito.
e) O Sistema Prisional.

Questão 25) Atua como agente informal de controle social:

a) A Polícia Civil.
b) A opinião pública.
c) O Ministério Público.
d) O Juiz de Direito.
e) O Sistema Prisional.

Questão 26) Os objetos de estudo da criminologia são o crime, o criminoso, a vítima e:

a) A participação da vítima no crime.
b) As classes sociais.
c) As leis.
d) O controle social.
e) O Poder Público.

Questão 26) Os objetos de estudo da criminologia são o crime, o criminoso, a vítima e:

a) A participação da vítima no crime.
b) As classes sociais.
c) As leis.
d) O controle social.
e) O Poder Público.

Questão 27) Assinale a alternativa que indica um dos objetos de estudo da criminologia moderna:

a) O controle social.
b) A justiça.
c) O direito penal.
d) O desiquilíbrio psicológico.
e) A lei.

Questão 27) Assinale a alternativa que indica um dos objetos de estudo da criminologia moderna:

a) O controle social.
b) A justiça.
c) O direito penal.
d) O desiquilíbrio psicológico.
e) A lei.

Questão 28) Para Antonio Gárcia-Pablos de Molina é entendido como o conjunto de instituições, estratégias e
sanções sociais que pretendem promover e garantir a submissão dos indivíduos aos modelos e normas
comunitárias. O texto se refere:
a) À Criminogênese.
b) Aos fatos condicionantes biológicos.
c) Ao controle social.
d) Aos fatos condicionantes sociológicos.
e) Aos fatos condicionantes criminais.

Questão 28) Para Antonio Gárcia-Pablos de Molina é entendido como o conjunto de instituições, estratégias e
sanções sociais que pretendem promover e garantir a submissão dos indivíduos aos modelos e normas
comunitárias. O texto se refere:
a) À Criminogênese.
b) Aos fatos condicionantes biológicos.
c) Ao controle social.
d) Aos fatos condicionantes sociológicos.
e) Aos fatos condicionantes criminais.

Questão 29) Uma das primeiras classificações, de forma sintética, da vítima em grupos, quanto à sua participação
ou provocação no crime foi: vítima inocente, vítima provocadora e vítima agressora, simuladora ou imaginária.
Essa classificação é atribuída:
a) Cesare Lombroso.
b) Hans von Hentig.

c) Benjamim Mendelsohn.
d) Kurt Schneider
e) Hans Gross.

Questão 29) Uma das primeiras classificações, de forma sintética, da vítima em grupos, quanto à sua participação
ou provocação no crime foi: vítima inocente, vítima provocadora e vítima agressora, simuladora ou imaginária.
Essa classificação é atribuída:
a) Cesare Lombroso.
b) Hans von Hentig.
c) Benjamim Mendelsohn.
d) Kurt Schneider
e) Hans Gross.

Questão 30) É correto afirmar que:

a) A vítima é personagem fundamental no processo penal brasileiro.
b) Existem vítimas mais culpadas do que o criminoso.
c) A vitimização terciária decorre da vulnerabilidade da pessoa que é assaltada pela terceira vez.

d) A vitimização primária corresponde à vulnerabilidade social do agressor que faz com que cometa
crimes.

Questão 30) É correto afirmar que:

a) A vítima é personagem fundamental no processo penal brasileiro.
b) Existem vítimas mais culpadas do que o criminoso.
c) A vitimização terciária decorre da vulnerabilidade da pessoa que é assaltada pela terceira vez.

d) A vitimização primária corresponde à vulnerabilidade social do agressor que faz com que cometa
crimes.

Questão 31) Para a Vitimologia, a vítima agressora, simuladora ou imaginária também é
conhecida por:
a) Vítima inocente.
b) Vítima menos culpada que o criminoso.
c) Vítima tão culpada quanto o criminoso.
d) Pseudovítima ou vítima totalmente culpada.
e) Vítima ideal.

Questão 31) Para a Vitimologia, a vítima agressora, simuladora ou imaginária também é
conhecida por:
a) Vítima inocente.
b) Vítima menos culpada que o criminoso.
c) Vítima tão culpada quanto o criminoso.
d) Pseudovítima ou vítima totalmente culpada.
e) Vítima ideal.

Questão 32) Um indivíduo que, ao abrir a porta de seu veículo automotor, a fim de sair do estacionamento de
um shopping center, é surpreendido por bandido armado que estava homiziado em local próximo, aguardando a
primeira pessoa a quem pudesse roubar, é:
a) Tão culpado quanto o criminoso.
b) Vítima ideal.
c) Mais culpado que o criminoso.
d) Exclusivamente culpado.
e) Vítima de culpabilidade menor.

Questão 32) Um indivíduo que, ao abrir a porta de seu veículo automotor, a fim de sair do estacionamento de
um shopping center, é surpreendido por bandido armado que estava homiziado em local próximo, aguardando a
primeira pessoa a quem pudesse roubar, é:
a) Tão culpado quanto o criminoso.
b) Vítima ideal.
c) Mais culpado que o criminoso.
d) Exclusivamente culpado.
e) Vítima de culpabilidade menor.

Questão 33) Os estudos de vitimologia são relativamente recentes em matéria criminológica. Embora seja possível
citar referências históricas, tiveram grande impulso e ganharam corpo somente após:
a) O extermínio de judeus na Segunda Grande Guerra.
b) A abolição da escravatura na América do Sul.
c) A independência tardia dos países africanos, ex-colônias europeias.
d) A grande depressão iniciada nos Estados Unidos da América após a crise de 1929.

e) A exposição das fragilidades humanitárias da Europa Oriental após a queda do Muro de Berlim.

Questão 33) Os estudos de vitimologia são relativamente recentes em matéria criminológica. Embora seja possível
citar referências históricas, tiveram grande impulso e ganharam corpo somente após:
a) O extermínio de judeus na Segunda Grande Guerra.
b) A abolição da escravatura na América do Sul.
c) A independência tardia dos países africanos, ex-colônias europeias.
d) A grande depressão iniciada nos Estados Unidos da América após a crise de 1929.

e) A exposição das fragilidades humanitárias da Europa Oriental após a queda do Muro de Berlim.

Questão 34) Entende-se por sobrevitimização:
a) A vitimização secundária, a qual consiste em sofrimento causado à vítima pelas instâncias formais da justiça criminal.
b) A vitimização secundária, a qual consiste em efeitos decorrentes do crime, como, por exemplo, o dano patrimonial, físico e moral
sofridos pela vítima, como consequência do crime.
c) A vitimização primária, a qual consiste em discriminação oriunda do círculo de relacionamentos familiares e sociais da vítima, em
razão do delito.
d) A vitimização primária, a qual consiste em efeitos decorrentes do crime, como, por exemplo, o dano patrimonial, físico e moral
sofridos pela vítima, como consequência do crime.

Questão 34) Entende-se por sobrevitimização:
a) A vitimização secundária, a qual consiste em sofrimento causado à vítima pelas instâncias formais da justiça criminal.
b) A vitimização secundária, a qual consiste em efeitos decorrentes do crime, como, por exemplo, o dano patrimonial, físico e
moral sofridos pela vítima, como consequência do crime.
c) A vitimização primária, a qual consiste em discriminação oriunda do círculo de relacionamentos familiares e sociais da
vítima, em razão do delito.
d) A vitimização primária, a qual consiste em efeitos decorrentes do crime, como, por exemplo, o dano patrimonial, físico e
moral sofridos pela vítima, como consequência do crime.

Questão 35) Um dos primeiros autores a classificar as vítimas de um crime foi Benjamin Mendelsohn, que levou
em conta a participação das vítimas no delito. Segundo esse autor, as vítimas classificam-se em __________;
vítimas menos culpadas que os criminosos; __________; vítimas mais culpadas que os criminosos e _________:
a) vítimas inocentes ... vítimas inimputáveis ... vítimas culpadas.
b) vítimas primárias ... vítimas secundárias ... vítimas terciárias.

Questão 35) Um dos primeiros autores a classificar as vítimas de um crime foi Benjamin Mendelsohn, que levou
em conta a participação das vítimas no delito. Segundo esse autor, as vítimas classificam-se em __________;
vítimas menos culpadas que os criminosos; __________; vítimas mais culpadas que os criminosos e _________:
c) vítimas ideais ... vítimas tão culpadas quanto os criminosos ... vítimas como únicas culpadas.
d) vítimas tão participativas quanto os criminosos ... vítimas passivas ... vítimas colaborativas quanto aos criminosos.

Questão 35) Um dos primeiros autores a classificar as vítimas de um crime foi Benjamin Mendelsohn, que levou em
conta a participação das vítimas no delito. Segundo esse autor, as vítimas classificam-se em __________; vítimas
menos culpadas que os criminosos; __________; vítimas mais culpadas que os criminosos e _________:
c) vítimas ideais ... vítimas tão culpadas quanto os criminosos ... vítimas como únicas culpadas.
d) vítimas tão participativas quanto os criminosos ... vítimas passivas ... vítimas colaborativas quanto aos criminosos.

CRIMINOLOGIA GERAL
Consiste na sistematização, comparação e classificação dos resultados obtidos no âmbito das ciências criminais
acerca do crime, criminoso, vítima e controle social
CRIMINOLOGIA CLÍNICA OU MICROCRIMINOLOGIA
Consiste na aplicação dos conhecimentos teóricos da criminologia geral para o tratamento dos criminosos

Questão 36) A criminologia geral consiste __________ e a criminologia clínica consiste __________.
a) No estudo do crime e do criminoso, mas não serve para subsidiar a elaboração das leis penais ... Na análise da
vítima e da conduta social para subsidiar no planejamento das políticas criminais.
b) No estudo da vítima e da conduta social, subsidiando a elaboração dos tipos penais ... Na análise do crime e do
criminoso para servir no planejamento das políticas criminais.

Questão 36) A criminologia geral consiste __________ e a criminologia clínica consiste __________.
c) No estudo do comportamento da vítima e do delinquente, traçando uma relação de causalidade sem que,
contudo, influencie na elaboração de legislação correlata ... Na análise dos crimes, tanto em quantidade como em
qualidade para servir no planejamento das políticas criminais.
d) Na sistematização, comparação e classificação dos resultados obtidos no âmbito das ciências criminais acerca de
seus objetos ... Na aplicação dos conhecimentos teóricos daquela para o tratamento dos criminosos.

Questão 36) A criminologia geral consiste __________ e a criminologia clínica consiste __________.
c) No estudo do comportamento da vítima e do delinquente, traçando uma relação de causalidade sem que,
contudo, influencie na elaboração de legislação correlata ... Na análise dos crimes, tanto em quantidade como em
qualidade para servir no planejamento das políticas criminais.
d) Na sistematização, comparação e classificação dos resultados obtidos no âmbito das ciências criminais acerca de
seus objetos ... Na aplicação dos conhecimentos teóricos daquela para o tratamento dos criminosos.

CIFRA OCULTA ou CIFRA NEGRA ou DARK NUMBER

Criminalidade Real:
Trata-se da efetiva quantidade de crimes praticados/ocorridos naquela localidade...

Criminalidade Revelada:
Trata-se da criminalidade divulgada pelo Estado nas estatísticas oficiais...

CIFRA OCULTA ou CIFRA NEGRA ou DARK NUMBER
Cifra Oculta/Cifra Negra/Dark Number:
A Cifra Oculta ou Cifra Negra ou Dark Number representa a diferença entre Criminalidade Real x Criminalidade Revelada
São aqueles crimes que não chegaram ao conhecimento do Estado (como se jamais tivessem existido).
 Crimes praticados no âmbito familiar.


Crimes que não foram noticiados por medo (Rocinha).



Crimes que não foram noticiados pelo fato de a vítima considerar o bem jurídico irrelevante no caso concreto.

CIFRA OCULTA ou CIFRA NEGRA ou DARK NUMBER

Munhoz Conde:
Nem todo time tipificado no Código Penal é registrado!

Nem todo crime registrado é investigado!
Nem todo crime investigado gera denúncia!
Nem todo crime denunciado é julgado!
Nem todo julgamento acarreta em condenação.

CIFRA OCULTA ou CIFRA NEGRA ou DARK NUMBER

Combate à Cifra Oculta:
Devemos combater a cifra oculta para assegurar que as estatísticas se aproximem da realidade dos
fatos.
Pois quando as estatísticas se aproximam da realidade, temos base para implementar políticas
públicas efetivas de combate à criminalidade.

CIFRA OCULTA x CIFRA DOURADA

Cifra Dourada:
Trata-se dos crimes efetuados pelas classes altas e que identicamente não são solucionados.

São os crimes denominados de "colarinho branco“ ou “white collar crimes”.
Exemplo: Crimes contra a ordem tributária...
Exemplo: Crimes contra o sistema financeiro...

CIFRA OCULTA x CIFRA DOURADA

White Collar Crimes (04 requisitos cumulativos):
É um crime

É cometido por pessoas de elevado status social
É cometido no exercício da profissão
É cometido com violação a normas de confiança (regra)

Questão 37) Considera-se cifra negra da criminalidade:

a) registrada, mas não investigada pela polícia.
b) registrada, investigada pela polícia, mas não elucidada.
c) registrada, investigada pela polícia, elucidada, mas não punida pelo Judiciário.
d) não registrada pela polícia, desconhecida, não elucidada nem punida.
e) não registrada pela polícia, porém conhecida e denunciada diretamente pelo Ministério Público.

Questão 37) Considera-se cifra negra da criminalidade:

a) registrada, mas não investigada pela polícia.
b) registrada, investigada pela polícia, mas não elucidada.
c) registrada, investigada pela polícia, elucidada, mas não punida pelo Judiciário.
d) não registrada pela polícia, desconhecida, não elucidada nem punida.
e) não registrada pela polícia, porém conhecida e denunciada diretamente pelo Ministério Público.

Questão 38) A expressão “cifra negra” ou oculta, refere-se:
a) Às descriminantes putativas, nos casos em que não há tipo culposo do crime cometido.

b) Ao fracasso do autor na empreitada em que a maioria têm êxito.
c) À porcentagem de presos que não voltam da saída temporária do semiaberto.
d) À porcentagem de crimes não solucionados ou punidos porque, num sistema seletivo, não caíram sob a égide da
polícia ou da justiça ou da administração carcerária, porque nos presídios “não estão todos os que são”.

Questão 38) A expressão “cifra negra” ou oculta, refere-se:
a) Às descriminantes putativas, nos casos em que não há tipo culposo do crime cometido.

b) Ao fracasso do autor na empreitada em que a maioria têm êxito.
c) À porcentagem de presos que não voltam da saída temporária do semiaberto.
d) À porcentagem de crimes não solucionados ou punidos porque, num sistema seletivo, não caíram sob a égide da
polícia ou da justiça ou da administração carcerária, porque nos presídios “não estão todos os que são”.

Questão 39) São conhecidas por __________os crimes que não são registrados em órgãos oficiais
encarregados de sua repressão, em decorrência de omissão das vítimas, por temor de represália:
a) Estatísticas azuis.
b) Estatísticas brancas.
c) Cifras douradas.
d) Cifras negras.

Questão 39) São conhecidas por __________os crimes que não são registrados em órgãos oficiais
encarregados de sua repressão, em decorrência de omissão das vítimas, por temor de represália:
a) Estatísticas azuis.
b) Estatísticas brancas.
c) Cifras douradas.
d) Cifras negras.

Questão 40) Entende-se por cifras negras:

a) As ocorrências criminais não registradas nos órgãos policiais responsáveis, em prejuízo do interesse
da sociedade.
b) Somente os delitos praticados pelos criminosos de colarinho branco, em prejuízo da coletividade.
c) Os crimes hediondos praticados com violência ou grave ameaça.
d) Apenas os crimes praticados por policiais, que não são apurados, por temor de represália.

Questão 40) Entende-se por cifras negras:

a) As ocorrências criminais não registradas nos órgãos policiais responsáveis, em prejuízo do interesse
da sociedade.
b) Somente os delitos praticados pelos criminosos de colarinho branco, em prejuízo da coletividade.
c) Os crimes hediondos praticados com violência ou grave ameaça.
d) Apenas os crimes praticados por policiais, que não são apurados, por temor de represália.

Questão 41) O termo cifra dourada é indicativo:

a) Dos crimes praticados por membros da realeza.
b) Da violência doméstica ocorrida nas classes altas e não relatadas à polícia.
c) Dos crimes esclarecidos mediante à oferta de uma recompensa.

d) Do número de jovens de alto poder aquisitivo envolvidos com o narcotráfico.
e) Dos crimes denominados de “colarinho branco”.

Questão 41) O termo cifra dourada é indicativo:

a) Dos crimes praticados por membros da realeza.
b) Da violência doméstica ocorrida nas classes altas e não relatadas à polícia.
c) Dos crimes esclarecidos mediante à oferta de uma recompensa.

d) Do número de jovens de alto poder aquisitivo envolvidos com o narcotráfico.
e) Dos crimes denominados de “colarinho branco”.

Questão 42) A expressão “cifra negra”, em Criminologia, corresponde ao número de:

a) Erros judiciais (decisões judiciais incompatíveis com a realidade dos fatos).
b) Crimes ocorridos e não reportados à autoridade.
c) Criminosos reincidentes.

d)Prisões efetuadas injustamente.
e) Crimes ocorridos em ambientes públicos, mas cuja autoria permanece ignorada.

Questão 42) A expressão “cifra negra”, em Criminologia, corresponde ao número de:

a) Erros judiciais (decisões judiciais incompatíveis com a realidade dos fatos).
b) Crimes ocorridos e não reportados à autoridade.
c) Criminosos reincidentes.

d)Prisões efetuadas injustamente.
e) Crimes ocorridos em ambientes públicos, mas cuja autoria permanece ignorada.

Questão 43) Os estudos vitimológicos permitem estudar a criminalidade real, por meio dos
registros efetuados pela própria vítima. A falta desses registros gera a(o) chamada(o):
a) Gráfico incompleto.
b) Estatística branca.
c) Cifra negra.
d) Ponto obscuro.
e) Incongruência estatística.

Questão 43) Os estudos vitimológicos permitem estudar a criminalidade real, por meio dos
registros efetuados pela própria vítima. A falta desses registros gera a(o) chamada(o):
a) Gráfico incompleto.
b) Estatística branca.
c) Cifra negra.
d) Ponto obscuro.
e) Incongruência estatística.

Questão 44) A cifra negra pode ser concebida, resumidamente, no fato de
que nem todos os crimes praticados chegam ao conhecimento oficial do
Estado.
( ) Certo

( ) Errado

Questão 44) A cifra negra pode ser concebida, resumidamente, no fato de
que nem todos os crimes praticados chegam ao conhecimento oficial do
Estado.
( x ) Certo

( ) Errado

NASCIMENTO DA CRIMINOLOGIA

01ª Corrente:
Fase Pré-Cíentífica
Escola Clássica
Dos Delitos e Das Penas (Cesare Bonesana)
02ª Corrente:
Fase Científica

Escola Positivista
O Homem Delinquente (Cesare Lombroso)

Questão 45) Cesare Bonesana, o Marquês de Beccaria, pertenceu à seguinte escola dos
estudos da criminologia:
a) Clássica.
b) Moderna.
c) Positiva.
d) Política criminal ou moderna alemã.
e) Terza scuola italiana.

Questão 45) Cesare Bonesana, o Marquês de Beccaria, pertenceu à seguinte escola dos
estudos da criminologia:
a) Clássica.
b) Moderna.
c) Positiva.
d) Política criminal ou moderna alemã.
e) Terza scuola italiana.

Questão 46) A obra “O Homem Delinquente”, publicada em 1876, foi escrita por:
a) Cesare Lombroso.
b) Enrico Ferri.
c) Rafael Garófalo.
d) Cesare Bonesana.
e) Adolphe Quetelet.

Questão 46) A obra “O Homem Delinquente”, publicada em 1876, foi escrita por:
a) Cesare Lombroso.
b) Enrico Ferri.
c) Rafael Garófalo.
d) Cesare Bonesana.
e) Adolphe Quetelet.

ESCOLA CLÁSSICA
Iluminismo (Século XVIII)
Principais Autores:
Cesare Bonesana (Marquês de Beccaria)
Francesco Carrara
Giovanni Carmignani
Momento Histórico:
Os juízes tinham poderes ilimitados e esta escola surgiu para tentar inserir um conceito de direitos humanos na execução das penas.

ESCOLA CLÁSSICA
Iluminismo (Século XVIII)
Pressuposto:
Acredita no livre arbítrio do ser humano (escolha)
Questionamento:
Proporcionalidade das penas

Função da Pena:
Castigo

ESCOLA CLÁSSICA
Iluminismo (Século XVIII)
Método:
Lógico-Dedutivo
Raciocínio lógico...
Por isso que é da fase pré-científica da Criminologia...

ESCOLA CLÁSSICA
Iluminismo (Século XVIII)
Objeto de Estudo:
Delitos e Penas
Principal Publicação:
Dos Delitos e Das Penas
(Cesare Bonesana – Marquês de Beccaria)
Leis simples e conhecidas pelo povo
Somente as leis podem fixar as penas
As penas não podem recair sobre a família

ESCOLA POSITIVISTA
Iluminismo (Século XVIII)
Principais Autores:
Cesare Lombroso
Enrico Ferri (Discípulo de Lombroso)
Raffaele Garófalo
Momento Histórico:
A industrialização e o desenvolvimento econômico elevaram o número de crimes e a sociedade percebeu que o castigo/repressão não
era suficiente, sendo necessário avaliar a figura do criminoso.

ESCOLA POSITIVISTA
Iluminismo (Século XVIII)
Pressuposto:
Acredita que as características físicas da pessoa influenciam na prática do crime (determinismo)
Questionamento:
O motivo pelo qual o homem se tornava criminoso
Função da Pena:
Defesa Social (Isolar o criminoso)

ESCOLA POSITIVISTA
Iluminismo (Século XVIII)
Método:
Empírico-Indutivo
Observação da realidade...
Por isso que é da fase científica da Criminologia...

ESCOLA POSITIVISTA
Iluminismo (Século XVIII)
Objeto de Estudo:
Criminoso
Principal Publicação:
Fase Antropológica: O Homem Delinquente

Fase Sociológica: Sociologia Criminal
Fase Jurídica: Criminologia

ESCOLA POSITIVISTA
Iluminismo (Século XVIII)
Fase Antropológica:
Cesare Lombroso (O Homem Delinquente)
Fase Sociológica:
Enrico Ferri (Sociologia Criminal)

Fase Jurídica:
Raffaele Garófalo (Criminologia)

ESCOLA POSITIVISTA
Iluminismo (Século XVIII)
Fase Antropológica:
Cesare Lombroso (O Homem Delinquente)
Lombroso desenvolve a teoria do criminoso nato e diz que a delinquência é resultado de uma característica biológica
do indivíduo. Já seria possível saber se a pessoa iria delinquir ou não a partir do seu nascimento. Ele fez uma medição
de mais de 4 mil pessoas mas só mediu pessoas já condenadas por terem cometido crimes. Logo, não há uma
discussão prévia.

ESCOLA POSITIVISTA
Iluminismo (Século XVIII)
Fase Sociológica:
Enrico Ferri (Sociologia Criminal)
O delito é resultado de diversos fatores:
Individuais (biológicos e antropológicos)

Físicos (clima, temperatura e umidade)
Sociais (densidade populacional, religião, família)

ESCOLA POSITIVISTA
Iluminismo (Século XVIII)
Fase Jurídica:
Raffaele Garófalo (Criminologia)
Criminosos têm déficit na esfera moral da personalidade. Não se trata de uma doença e sim de um déficit na base
orgânica do indivíduo, o qual pode ser transmitido hereditariamente. O crime está no homem e se revela como
degeneração deste.

Questão 47) A Escola Clássica:
a) Tem em Garófalo um dos seus precursores.
b) Baseia-se no método empírico-indutivo.
c) Crê no livre arbítrio.
d) Surge na etapa científica da Criminologia.
e) Criou a figura do criminoso nato.

Questão 47) A Escola Clássica:
a) Tem em Garófalo um dos seus precursores.
b) Baseia-se no método empírico-indutivo.
c) Crê no livre arbítrio.
d) Surge na etapa científica da Criminologia.
e) Criou a figura do criminoso nato.

Questão 48) A Escola Positiva:
a) Crê no determinismo e defende o tratamento do criminoso.
b) Tem em Bentham um de seus precursores.
c) Foi consolidada por Carrara.
d) Baseia-se no método dogmático e dedutivo.
e) Surgiu na etapa pré-científica da Criminologia.

Questão 48) A Escola Positiva:

a) Crê no determinismo e defende o tratamento do criminoso.
b) Tem em Bentham um de seus precursores.
c) Foi consolidada por Carrara.

d) Baseia-se no método dogmático e dedutivo.
e) Surgiu na etapa pré-científica da Criminologia.

Questão 49) A __________ surgiu na Europa, influenciada pelos fisiocratas e iluministas; possui três fases:
antropológica, sociológica e jurídica; priorizou os interesses sociais aos individuais. Em 1876, foi publicado o livro
“O homem delinquente”, que instaurou um período científico de estudos criminológicos, assim, é conhecida ainda
como “surgimento da fase científica da criminologia”.
a) Escola Clássica.
b) Terza Scuola.
c) Escola Criminológica.
d) Escola Positiva.
e) Escola Política Criminal ou Moderna Alemã.

Questão 49) A __________ surgiu na Europa, influenciada pelos fisiocratas e iluministas; possui três fases:
antropológica, sociológica e jurídica; priorizou os interesses sociais aos individuais. Em 1876, foi publicado o livro
“O homem delinquente”, que instaurou um período científico de estudos criminológicos, assim, é conhecida ainda
como “surgimento da fase científica da criminologia”.
a) Escola Clássica.
b) Terza Scuola.
c) Escola Criminológica.
d) Escola Positiva.
e) Escola Política Criminal ou Moderna Alemã.

Questão 50) Cesare Lombroso (1835-1909), médico e cientista italiano, foi considerado um dos
expoentes da corrente de pensamento denominada:
a) Escola Positiva.
b) Escola Clássica.
c) Escola Jusnaturalista.
d) Terza Scuola.
e) Escola de Política Criminal ou Moderna Alemã.

Questão 50) Cesare Lombroso (1835-1909), médico e cientista italiano, foi considerado um dos
expoentes da corrente de pensamento denominada:
a) Escola Positiva.
b) Escola Clássica.
c) Escola Jusnaturalista.
d) Terza Scuola.
e) Escola de Política Criminal ou Moderna Alemã.

Questão 51) Pode-se afirmar que estão entre os princípios fundamentais da escola clássica da
criminologia:
a) O crime, na escola clássica, é um ente jurídico, não é uma ação, mas sim uma infração; a punibilidade
deve ser baseada no livre-arbítrio; adota-se o método e raciocínio lógico-dedutivo.
b) A pena, que é um instrumento de defesa social; a escola clássica, que se utiliza do método indutivoexperimental; os objetos de estudo da ciência penal, que são o crime, o criminoso, a pena e o processo.

Questão 51) Pode-se afirmar que estão entre os princípios fundamentais da escola clássica da
criminologia:
c) O crime é visto como um fenômeno social e individual na escola clássica; a pena tem caráter aflitivo,
cuja finalidade é a defesa social.
d) O direito penal, que é uma obra humana; a responsabilidade social que decorre do determinismo
social; o delito, que é um fenômeno natural e social.

Questão 51) Pode-se afirmar que estão entre os princípios fundamentais da escola clássica da criminologia:

a) O crime, na escola clássica, é um ente jurídico, não é uma ação, mas sim uma infração; a punibilidade deve
ser baseada no livre-arbítrio; adota-se o método e raciocínio lógico-dedutivo.
b) A pena, que é um instrumento de defesa social; a escola clássica, que se utiliza do método indutivoexperimental; os objetos de estudo da ciência penal, que são o crime, o criminoso, a pena e o processo.

Questão 52) Dos autores a seguir, o que pertenceu à Escola Positiva da criminologia e foi chamado
de “discípulo de Lombroso” foi:
a) Enrico Ferri.
b) Francesco Carrara.
c) Giovanni Carmignani.
d) James Wilson.
e) Hans Gross.

Questão 52) Dos autores a seguir, o que pertenceu à Escola Positiva da criminologia e foi chamado
de “discípulo de Lombroso” foi:
a) Enrico Ferri.
b) Francesco Carrara.
c) Giovanni Carmignani.
d) James Wilson.
e) Hans Gross.

Questão 53) Assinale a afirmativa correta:

a) O delito não é considerado objeto da Criminologia.
b) A Criminologia não é uma ciência empírica.
c) A Teoria do Criminoso Nato é de Merton.

d) Cesare Lombroso e Raffaele Garófalo pertencem à Escola Positiva.

Questão 53) Assinale a afirmativa correta:

a) O delito não é considerado objeto da Criminologia.
b) A Criminologia não é uma ciência empírica.
c) A Teoria do Criminoso Nato é de Merton.

d) Cesare Lombroso e Raffaele Garófalo pertencem à Escola Positiva.

Questão

54)

O

Positivismo

a) Lombroso, Garófalo e Ferri.
b) Luchini, Ferri e Del Vecchio.
c) Dupuy, Ferri e Vidal.
d) Lombroso, Dupuy e Garófalo.

e) Baratta, Adolphe e Vidal.

Criminológico,

com

a

Scuola

Positiva

italiana,

foi

encabeçado

por:

Questão 54) O Positivismo Criminológico, com a Scuola Positiva italiana, foi encabeçado por:

a) Lombroso, Garófalo e Ferri.
b) Luchini, Ferri e Del Vecchio.
c) Dupuy, Ferri e Vidal.
d) Lombroso, Dupuy e Garófalo.
e) Baratta, Adolphe e Vidal.

Questão 55) Assinale a alternativa correta:

a) A antropologia criminal, bem como a escola clássica, dedicou-se, primordialmente, ao estudo do
criminoso.
b) Até hoje acredita-se que os fatores biológicos são determinantes para definir se a pessoa é criminosa ou
não.

c) As escolas positivista e clássica são do mesmo período histórico, qual seja, o Iluminismo.
d) Chama-se antropologia criminal porque Lombroso estudou os criminosos oriundos de comunidades
indígenas nativas.

Questão 55) Assinale a alternativa correta:

a) A antropologia criminal, bem como a escola clássica, dedicou-se, primordialmente, ao estudo do
criminoso.
b) Até hoje acredita-se que os fatores biológicos são determinantes para definir se a pessoa é criminosa ou
não.

c) As escolas positivista e clássica são do mesmo período histórico, qual seja, o Iluminismo.
d) Chama-se antropologia criminal porque Lombroso estudou os criminosos oriundos de comunidades
indígenas nativas.

Questão 56) Contrariamente ao classicismo, que não visualizou no criminoso nenhuma
anormalidade - e dele não se ocupou - o positivismo reconduziu-o para o centro de suas análises,
apreendendo nele estigmas decisivos da criminalidade.
( ) Certo

( ) Errado

Questão 56) Contrariamente ao classicismo, que não visualizou no criminoso nenhuma
anormalidade - e dele não se ocupou - o positivismo reconduziu-o para o centro de suas análises,
apreendendo nele estigmas decisivos da criminalidade.
( x ) Certo

( ) Errado

Questão 57) Este autor foi o criador da chamada “sociologia criminal”. Para ele, a criminalidade
derivava de fenômenos antropológicos, físicos e culturais. Trata-se de:
a) Francesco Carrara.
b) Cesare Lombroso.
c) Raffaele Garófalo.
d) Enrico Ferri.
e) Franz von Lizst.

Questão 57) Este autor foi o criador da chamada “sociologia criminal”. Para ele, a criminalidade
derivava de fenômenos antropológicos, físicos e culturais. Trata-se de:
a) Francesco Carrara.
b) Cesare Lombroso.
c) Raffaele Garófalo.
d) Enrico Ferri.
e) Franz von Lizst.

Questão 58) A história da Criminologia conta com grandes autores que, com suas obras, contribuíram
significativamente na construção desse ramo do conhecimento. É correto afirmar que Cesare Bonesana
(1738-1794), o marquês de Beccaria, foi autor da obra:
a) O Homem Delinquente.
b) Dos Delitos e das Penas.

c) Antropologia Criminal.
d) O Ambiente Criminal.
e) Sociologia Criminal.

Questão 58) A história da Criminologia conta com grandes autores que, com suas obras, contribuíram
significativamente na construção desse ramo do conhecimento. É correto afirmar que Cesare Bonesana
(1738-1794), o marquês de Beccaria, foi autor da obra:
a) O Homem Delinquente.
b) Dos Delitos e das Penas.

c) Antropologia Criminal.
d) O Ambiente Criminal.
e) Sociologia Criminal.

Questão 59) O período antropológico de estudo da criminalidade foi iniciado pelo médico:

a) Enrico Ferri.
b) Cesare Lombroso.
c) Cesare Bonesana.

d) Emile Durkheim.
e) Hans von Hentig.

Questão 59) O período antropológico de estudo da criminalidade foi iniciado pelo médico:

a) Enrico Ferri.
b) Cesare Lombroso.
c) Cesare Bonesana.

d) Emile Durkheim.
e) Hans von Hentig.

Questão 60) Considerado o principal idealizador da Sociologia Criminal, __________ tem como obra
principal __________.
a) Lombroso – “O Homem Delinquente”.
b) Garófalo – “O Ambiente Criminal”.
c) Ferri – “Sociologia Criminal”.
d) Carrara – “Sociedade e Crime”.
e) Lacassagne – “Sociedade e Miséria”.

Questão 60) Considerado o principal idealizador da Sociologia Criminal, __________ tem como obra
principal __________.
a) Lombroso – “O Homem Delinquente”.
b) Garófalo – “O Ambiente Criminal”.
c) Ferri – “Sociologia Criminal”.
d) Carrara – “Sociedade e Crime”.
e) Lacassagne – “Sociedade e Miséria”.

Questão 61) A escola criminológica que se caracterizou por privilégio da defesa social em
detrimento dos direitos do indivíduo foram:
a)

Positiva.

b)

Clássica.

c)

Da Lei e da Ordem.

d)

Cartográfica.

e)

Penitenciária.

Questão 61) A escola criminológica que se caracterizou por privilégio da defesa social em
detrimento dos direitos do indivíduo foram:

a)

Positiva.

b)

Clássica.

c)

Da Lei e da Ordem.

d)

Cartográfica.

e)

Penitenciária.

Questão 62) Trata-se do autor da “Teoria do Delinquente Nato” formulada após a realização de
centenas de autópsias em delinquentes mortos e milhares de exames em delinquentes presos:
a) Pinel.
b) Ferri.
c) Lombroso.
d) Garófalo.
e) Bentham.

Questão 62) Trata-se do autor da “Teoria do Delinquente Nato” formulada após a realização de
centenas de autópsias em delinquentes mortos e milhares de exames em delinquentes presos:
a) Pinel.
b) Ferri.
c) Lombroso.
d) Garófalo.
e) Bentham.

CONSENSO x CONFLITO
Escola Sociológica do Consenso/Funcionalista:
A harmonia social é atingida através do (funcionamento perfeito das instituições)
(compartilhamento de metas sociais)
Escola Sociológica do Conflito:
A harmonia social é atingida através do (conflito entre dominantes e dominados)
(luta de classes/imposição pela força)

CONSENSO x CONFLITO

Escola Sociológica do Consenso/Funcionalista:
O crime existe na natureza

Escola Sociológica do Conflito:
O crime não existe na natureza
Trata-se de escolha legislativa

CONSENSO x CONFLITO
Escola Sociológica do Consenso/Funcionalista:
Escola de Chicago ou Teoria Ecológica
Teoria da Associação Diferencial
Teoria da Anomia
Teoria da Subcultura Delinquente
Escola Sociológica do Conflito:

Teoria do Etiquetamento ou Labeling Approach
Teoria Crítica

Questão 63) Com o surgimento das Teorias Sociológicas/Macrossociológicas da Criminalidade, houve uma
repartição marcante das pesquisas criminológicas em dois grupos principais. Essa divisão leva em
consideração principalmente a forma como os sociólogos encaram a composição da sociedade: Consensual
(teorias do consenso, funcionalistas ou da integração) ou Conflitual (teorias do conflito social). São
consideradas Teorias Consensuais:
a) Escola de Chicago, Teoria da Anomia e Teoria da Associação Diferencial.
b) Teoria da Anomia, Teoria Crítica e Teoria do Etiquetamento.

Questão 63) Com o surgimento das Teorias Sociológicas/Macrossociológicas da Criminalidade, houve uma
repartição marcante das pesquisas criminológicas em dois grupos principais. Essa divisão leva em
consideração principalmente a forma como os sociólogos encaram a composição da sociedade: Consensual
(teorias do consenso, funcionalistas ou da integração) ou Conflitual (teorias do conflito social). São
consideradas Teorias Consensuais:
c) Teoria Crítica, Teoria da Anomia e Teoria da Subcultura Delinquente.
d) Teoria do Etiquetamento, Teoria da Associação Diferencial e Escola de Chicago.

Questão 63) Com o surgimento das Teorias Sociológicas/Macrossociológicas da Criminalidade, houve uma
repartição marcante das pesquisas criminológicas em dois grupos principais. Essa divisão leva em
consideração principalmente a forma como os sociólogos encaram a composição da sociedade: Consensual
(teorias do consenso, funcionalistas ou da integração) ou Conflitual (teorias do conflito social). São
consideradas Teorias Consensuais:
a) Escola de Chicago, Teoria da Anomia e Teoria da Associação Diferencial.
b) Teoria da Anomia, Teoria Crítica e Teoria do Etiquetamento.

Questão 64) De acordo com a Sociologia Criminal, pode-se citar como exemplo da Teoria de
Consenso:
a) Teoria crítica.
b) Teoria radical.
c) Teoria das janelas quebradas.
d) Teoria da associação diferencial.
e) Teoria do conflito.

Questão 64) De acordo com a Sociologia Criminal, pode-se citar como exemplo da Teoria de
Consenso:
a) Teoria crítica.
b) Teoria radical.
c) Teoria das janelas quebradas.
d) Teoria da associação diferencial.
e) Teoria do conflito.

TEORIA ECOLÓGICA / ARQUITETURA CRIMINAL
(ESCOLA DE CHICAGO)

Principais Autores:
William Thomas, Robert Park e Ernest Burgess
Histórico:
Na primeira metade do século XX, a cidade de Chicago enfrentou um salto populacional significativo em um curto
espaço de tempo, o que desorganizou o espaço urbano:
1840: 4.470 mil habitantes
1900: 1 milhão de habitantes
1910: 2 milhões de habitantes

TEORIA ECOLÓGICA / ARQUITETURA CRIMINAL
(ESCOLA DE CHICAGO)

TEORIA ECOLÓGICA / ARQUITETURA CRIMINAL
(ESCOLA DE CHICAGO)
As áreas mais afastadas do centro:
Mais organizadas e desenvolvidas (ricas)
Menos crimes
As áreas mais próximas do centro:
Menos organizadas e desenvolvidas (pobres)
Mais crimes

Não é uma relação de causa e efeito (determinismo).
É uma tendência natural (gradient tendency).

TEORIA ECOLÓGICA / ARQUITETURA CRIMINAL
(ESCOLA DE CHICAGO)
Pontos Positivos:
1)

Apontou o impacto criminal do desenvolvimento urbano.

2)

Apontou a importância de uma política criminal voltada para a política arquitetônica.

Pontos Negativos:
1)

Não explica o cometimento de delitos em áreas desenvolvidas da cidade.

2)

Não explica o não cometimento de delitos em áreas não desenvolvidas da cidade.

3)

Possui uma visão preconceituosa dos guetos.

Questão 65) Assinale a alternativa errada:
a) A Escola de Chicago estuda a correlação entre a organização das cidades e as taxas de criminalidade.
b) A Escola de Chicago tem por foco a prevenção do delito por meio do fortalecimento do controle social
informal.
c) Para a Escola de Chicago há uma relação causal entre a degradação da zona de residência e a prática de
crimes.
d) A Escola de Chicago está inserida em um contexto de crescimento acentuado da cidade de modo não
planejado.

Questão 65) Assinale a alternativa errada:
a) A Escola de Chicago estuda a correlação entre a organização das cidades e as taxas de criminalidade.
b) A Escola de Chicago tem por foco a prevenção do delito por meio do fortalecimento do controle social informal.
c) Para a Escola de Chicago há uma relação causal entre a degradação da zona de residência e a prática de crimes.
d) A Escola de Chicago está inserida em um contexto de crescimento acentuado da cidade de modo não planejado.

Questão 66) O efeito criminógeno da grande cidade, valendo-se dos conceitos de desorganização e
contágio inerentes aos modernos núcleos urbanos, é explicado pela:
a) Teoria do Criminoso Nato.
b) Teoria da Associação Diferencial.
c) Teoria da Anomia.
d) Teoria do Labeling Approach.
e) Teoria Ecológica.

Questão 66) O efeito criminógeno da grande cidade, valendo-se dos conceitos de desorganização e
contágio inerentes aos modernos núcleos urbanos, é explicado pela:
a) Teoria do Criminoso Nato.
b) Teoria da Associação Diferencial.
c) Teoria da Anomia.
d) Teoria do Labeling Approach.
e) Teoria Ecológica.

Questão 67) A avaliação do espaço urbano é especialmente importante para compreensão das ondas de
distribuição geográfica e da correspondente produção das condutas desviantes. Este postulado é
fundamental para compreensão da corrente de pensamento, conhecida na literatura criminológica, como:
a) Teoria da anomia.
b) Escola de Chicago.
c) Teoria da associação diferencial.
d) Criminologia crítica.
e) Labeling approach.

Questão 67) A avaliação do espaço urbano é especialmente importante para compreensão das ondas de
distribuição geográfica e da correspondente produção das condutas desviantes. Este postulado é
fundamental para compreensão da corrente de pensamento, conhecida na literatura criminológica, como:
a) Teoria da anomia.
b) Escola de Chicago.
c) Teoria da associação diferencial.
d) Criminologia crítica.
e) Labeling approach.

Questão 68) Assinale a alternativa que retrata a Escola de Chicago:

a) Faz enfoque ambientalista com claras conotações ecológicas, que surgiram na década de 60 como
reação aos modelos psicológico-clínicos.
b) Admite que o delito é um comportamento normal cometido por pessoas de qualquer camada da
pirâmide social.

Questão 68) Assinale a alternativa que retrata a Escola de Chicago:

c) Consiste na teoria da anomia, isto é, não segue valores ou normas sociais em razão de determinadas
psicopatas presentes em qualquer tipo de cidade, independentemente de sua densidade demográfica.
d) Faz estudo social das grandes cidades, no tocante ao desenvolvimento urbano de civilização
industrial, relacionamento à morfologia da criminalidade.

Questão 68) Assinale a alternativa que retrata a Escola de Chicago:

c) Consiste na teoria da anomia, isto é, não segue valores ou normas sociais em razão de determinadas
psicopatas presentes em qualquer tipo de cidade, independentemente de sua densidade demográfica.
d) Faz estudo social das grandes cidades, no tocante ao desenvolvimento urbano de civilização industrial,
relacionamento à morfologia da criminalidade.

Questão 69) Trata-se da cidade que primeiro serviu como fonte de inspiração, de estudo, de
experimento, de comprovação e de aplicação da teoria sociológica do crime denominada
“Ecológica”:
a) Frankfurt, na Alemanha.
b) Londres, na Inglaterra.

c) Paris, na França.
d) Chicago, nos Estados Unidos da América.
e) Nova Orleans, nos Estados Unidos da América.

Questão 69) Trata-se da cidade que primeiro serviu como fonte de inspiração, de estudo, de
experimento, de comprovação e de aplicação da teoria sociológica do crime denominada
“Ecológica”:
a) Frankfurt, na Alemanha.
b) Londres, na Inglaterra.

c) Paris, na França.
d) Chicago, nos Estados Unidos da América.
e) Nova Orleans, nos Estados Unidos da América.

Questão 70) Nos anos 60 no Rio de Janeiro, no Governo de Carlos Lacerda, através de uma política de urbanismo
autoritária, a favela do morro do pasmado no Centro tem seus barracos derrubados e incendiados e as famílias
transferidas para a Vila Kennedy, na Zona Oeste. Analisando o fato, responda qual teoria criminológica esta política
teve como base:
a) Teoria da anomia.
b) Escola Clássica (Iluminista).
c) Escola Subcultural.

d) Escola Positivista.
e) Escola de Chicago (teoria ecológica).

Questão 70) Nos anos 60 no Rio de Janeiro, no Governo de Carlos Lacerda, através de uma política de urbanismo
autoritária, a favela do morro do pasmado no Centro tem seus barracos derrubados e incendiados e as famílias
transferidas para a Vila Kennedy, na Zona Oeste. Analisando o fato, responda qual teoria criminológica esta
política teve como base:
a) Teoria da anomia.
b) Escola Clássica (Iluminista).

c) Escola Subcultural.
d) Escola Positivista.
e) Escola de Chicago (teoria ecológica).

Questão 71) Acerca da Escola de Chicago, podemos afirmar que esta:

a) Abre espaço para uma ideia preconceituosa sobre os “guetos” das cidades.
b) É uma teoria que traduz a ideia de que os espaços de exclusão não existem nas cidades brasileiras.
c) Não dialoga com a ideia de “melhora” do ambiente das periferias.
d) Operacionaliza a ideia de que o crime está em todas as áreas das cidades.

Questão 71) Acerca da Escola de Chicago, podemos afirmar que esta:

a) Abre espaço para uma ideia preconceituosa sobre os “guetos” das cidades.
b) É uma teoria que traduz a ideia de que os espaços de exclusão não existem nas cidades brasileiras.
c) Não dialoga com a ideia de “melhora” do ambiente das periferias.
d) Operacionaliza a ideia de que o crime está em todas as áreas das cidades.

TEORIA DA ASSOCIAÇÃO DIFERENCIAL
Principal Autor:
Edwin Sutherland
Histórico:
Sutherland começou a criticar a Escola de Chicago:
Considerando que as áreas mais desorganizadas da cidade apresentavam maior taxa de criminalidade...
Considerando que estas áreas eram ocupadas por pobres...

Seria correto afirmar que existe uma relação indireta entre pobreza e criminalidade (mesmo sem determinismo)...

TEORIA DA ASSOCIAÇÃO DIFERENCIAL

Contudo, esta afirmativa é falsa, pois as classes ricas também cometem crimes em seus bairros nobres.
Sutherland chegou a esta conclusão avaliando as 70 maiores empresas dos EUA e percebendo que somente
uma delas não incorria em qualquer prática delitiva.
Logo, concluiu que o comportamento criminoso é aprendido com os seus pares...

TEORIA DA ASSOCIAÇÃO DIFERENCIAL
O homem aprende a conduta desviante com seus pares:
Seja em relação à técnica do delito...
Seja em relação à justificação/justificativa do ato...
Sendo certo que todo esse aprendizado se dá através de uma interação social baseada no processo comunicativo.
A maior carga de aprendizagem se dá nas relações sociais mais próximas.
O delinquente surge quando as definições favoráveis à violação superam as definições desfavoráveis à violação...

TEORIA DA ASSOCIAÇÃO DIFERENCIAL
Crimes do Colarinho Branco (White Collar Crimes):
Sutherland traz uma nova categoria de criminoso:
É um crime
É cometido por pessoas de respeitabilidade/elevado status social
É cometido no exercício da profissão
É cometido em regra com violação a uma norma de confiança

Os crimes do colarinho branco representam a cifra dourada da criminalidade.

TEORIA DA ASSOCIAÇÃO DIFERENCIAL
Pontos Positivos:
1)

Desconstruiu em 1940 a ideia de que os crimes só existem entre os pobres e marginalizados.

2)

Chamou a atenção da sociedade para os crimes praticados por pessoas bem sucedidas.

Ponto Negativo:
1)

Desconsidera a autonomia ética e a subjetividade do indivíduo, já que entende que o comportamento desviante
se aprende através da convivência.

Questão 72) No que diz respeito à Teoria da Associação Diferencial, assinale a alternativa errada:

a) Edwin Sutherland é considerado o pai da Teoria da Associação Diferencial.
b) Todos os crimes praticados por altos executivos são considerados crimes de colarinho branco.
c) Os crimes de colarinho branco são crimes de alta complexidade e de difícil investigação.
d) O comportamento desviante é aprendido nas relações sociais, especialmente nas mais significativas como
com a família.

Questão 72) No que diz respeito à Teoria da Associação Diferencial, assinale a alternativa errada:
a) Edwin Sutherland é considerado o pai da Teoria da Associação Diferencial.
b) Todos os crimes praticados por altos executivos são considerados crimes de colarinho branco.
c) Os crimes de colarinho branco são crimes de alta complexidade e de difícil investigação.
d) O comportamento desviante é aprendido nas relações sociais, especialmente nas mais significativas como com a
família.

Questão 73) A teoria entende que indivíduos, principalmente os mais jovens, aprendem comportamentos
delinquentes mediante convívio com outros indivíduos que já são criminosos. Assinale a alternativa que
preenche corretamente a lacuna:
a) Da criminologia crítica.
b) Do labeling approach.

c) Da criminologia radical.
d) Da identificação diferencial.
e) Da associação diferencial.

Questão 73) A teoria entende que indivíduos, principalmente os mais jovens, aprendem comportamentos
delinquentes mediante convívio com outros indivíduos que já são criminosos. Assinale a alternativa que
preenche corretamente a lacuna:
a) Da criminologia crítica.
b) Do labeling approach.

c) Da criminologia radical.
d) Da identificação diferencial.
e) Da associação diferencial.

Questão 74) Os “crimes de colarinho branco” são delitos conhecidos na Criminologia por:

a) Crimes contra a dignidade social.
b) Crimes de menor potencial ofensivo.
c) cifras cinza.

d) cifras amarelas.
e) cifras douradas.

Questão 74) Os “crimes de colarinho branco” são delitos conhecidos na Criminologia por:

a) Crimes contra a dignidade social.
b) Crimes de menor potencial ofensivo.
c) cifras cinza.

d) cifras amarelas.
e) cifras douradas.

Questão 75) Teoria desenvolvida pelo sociólogo americano Edwin Sutherland, que cunhou a expressão “white
colar crimes” para definir autores de crimes específicos, que se diferenciavam de criminosos comuns, afirmando,
ainda, que o comportamento criminoso é aprendido, nunca herdado. Trata-se da teoria:
a) Do neorretribucionismo.
b) Crítica.
c) Da associação diferencial.
d) Do labeling approach.
e) Radical.

Questão 75) Teoria desenvolvida pelo sociólogo americano Edwin Sutherland, que cunhou a expressão “white
colar crimes” para definir autores de crimes específicos, que se diferenciavam de criminosos comuns, afirmando,
ainda, que o comportamento criminoso é aprendido, nunca herdado. Trata-se da teoria:
a) Do neorretribucionismo.
b) Crítica.
c) Da associação diferencial.
d) Do labeling approach.
e) Radical.

Questão 76) Os estudos de Sociologia Criminal de Sutherland (Teoria da Associação Diferencial) estão
principalmente ligados aos crimes de __________ e tiveram como foco __________.
a) Genocídio ... A Alemanha.
b) Organizações criminosas ... A Itália.
c) Jogo ilegal ... A atual Rússia (ex-URSS).
d) Discriminação de gênero ... Países do Oriente Médio.
e) Colarinho branco ... Os Estados Unidos da América.

Questão 76) Os estudos de Sociologia Criminal de Sutherland (Teoria da Associação Diferencial) estão
principalmente ligados aos crimes de __________ e tiveram como foco __________.
a) Genocídio ... A Alemanha.
b) Organizações criminosas ... A Itália.
c) Jogo ilegal ... A atual Rússia (ex-URSS).
d) Discriminação de gênero ... Países do Oriente Médio.
e) Colarinho branco ... Os Estados Unidos da América.

TEORIA DA ANOMIA
Principais Autores:
Émile Durkheim (pai da teoria da anomia)
Robert King Merton
Conceito:
A anomia significa ausência/desintegração das leis/normas.
Pode ocorrer em três situações específicas:
1ª Hipótese: taxas muito elevadas de prática de crimes
2ª Hipótese: ausência de clareza das normas
3ª Hipótese: crise de valores

TEORIA DA ANOMIA
1ª Hipótese: (taxas muito elevadas de prática de crimes)

A prática de crimes está tão elevada que coloca em cheque a própria coesão social.
2ª Hipótese: (ausência de clareza das normas)
As normas não são muito claras e isso dificulta a compreensão do padrão social a ser seguido pelos indivíduos.
3ª Hipótese: (crise de valores)
Trata-se de um momento histórico de contestação acentuada dos valores sociais.

TEORIA DA ANOMIA

Consciência Coletiva:
A visão básica de Durkheim parte da premissa de que as sociedades possuem uma espécie de consciência coletiva
(inconsciente coletivo), que representa uma noção geral daquilo que é certo e daquilo que é errado (valores sociais).

Sendo assim, todas as pessoas possuem uma noção geral daquilo que é correto e daquilo que é errado naquela
sociedade, de modo que os indivíduos sabem a forma correta de proceder, dentro de um padrão social específico.

TEORIA DA ANOMIA
Visão do Crime:
Durkheim enxerga o crime como algo normal/positivo para as sociedades, afirmando que em níveis regulares, o crime
serve para reforçar os próprios valores da consciência coletiva (valores partilhados por aquela sociedade), tendo em
vista que quando alguém pratica um crime, os demais indivíduos percebem que aquilo é errado e buscam uma punição
para o indivíduo.
Dessa forma, os crimes só se tornam prejudiciais quando passam dos limites, fazendo com que todo aquele sistema de
regras de conduta perca o seu valor.

TEORIA DA ANOMIA
Frase Importante:
Não reprovamos porque é crime.
É crime porque reprovamos.
Função da Pena:
A função da pena consiste no reestabelecimento da consciência coletiva, através da punição do delinquente.
Criminoso:

O criminoso é uma pessoa normal e deseja ascender socialmente, porém não tem meios para tanto.

TEORIA DA ANOMIA

Robert King Merton:
Aplicou a Teoria da Anomia (Durkheim) à Criminologia e publicou o livro “Teoria Social e Estrutura Social” em 1938.
Merton entende que o crime ocorre quando há uma dissociação entre (valores x caminhos)
Os valores culturalmente prescritos
Os caminhos socialmente estruturados para atingi-los

TEORIA DA ANOMIA
Robert King Merton:

Aplicou a Teoria da Anomia (Durkheim) à Criminologia e publicou o livro “Teoria Social e Estrutura Social” em 1938.
Merton entende que o crime surge na dissociação entre:
Os valores culturalmente prescritos
Os caminhos socialmente estruturados para atingi-los
Merton entende que a anomia ocorre quando:
A sociedade acentua a importância de determinadas metas, sem oferecer à maioria das pessoas os mecanismos para
atingi-las de forma legítima.

TEORIA DA ANOMIA
Merton enxerga 05 tipos de adaptação individual:
RETRAIMENTO:
Não adere aos valores/metas sociais
Não adere aos meios de atingi-los
Prefere uma solução passiva (drogados/bêbados/mendigos)
REBELIÃO:
Não adere aos valores/metas sociais
Não adere aos meios de atingi-los
Prefere uma solução ativa (revolucionários)

TEORIA DA ANOMIA
Merton enxerga 05 tipos de adaptação individual:

RITUALISMO:
Não adere aos valores sociais
Adere aos meios de atingi-los
Não quer o mesmo que os outros pois se acha incapaz de atingir tais objetivos. Porém, segue as regras impostas.

INOVAÇÃO:
Adere aos valores sociais

Não adere aos meios de atingi-los
Quer o mesmo que os outros mas sabe que não vai conseguir da forma convencional. Daí, vira criminoso.

TEORIA DA ANOMIA

Merton enxerga 05 tipos de adaptação individual:
CONFORMIDADE:
Adere aos valores/metas sociais
Adere aos meios de atingi-los
Quer o mesmo que os outros e acredita que um dia vai conseguir atingir os seus objetivos. Daí, corre atrás e
batalha diariamente pelo sucesso.

Questão 77) Sobre a teoria da “anomia”, é correto afirmar:
a) É classificada como uma das “teorias de conflito” e teve, como autores, Erving Goffman e Howard Becker.

b) Foi desenvolvida pelo sociólogo americano Edwin Sutherland e deu origem à expressão white collar
crimes.
c) Surgiu em 1890 com a escola de Chicago e teve o apoio de John Rockefeller.
d) Iniciou-se com as obras de Émile Durkheim e Robert King Merton, e significa ausência de lei.

e) Foi desenvolvida por Rudolph Giuliani, também conhecida como “Teoria da Tolerância Zero”.

Questão 77) Sobre a teoria da “anomia”, é correto afirmar:
a) É classificada como uma das “teorias de conflito” e teve, como autores, Erving Goffman e Howard Becker.

b) Foi desenvolvida pelo sociólogo americano Edwin Sutherland e deu origem à expressão white collar
crimes.
c) Surgiu em 1890 com a escola de Chicago e teve o apoio de John Rockefeller.
d) Iniciou-se com as obras de Émile Durkheim e Robert King Merton, e significa ausência de lei.

e) Foi desenvolvida por Rudolph Giuliani, também conhecida como “Teoria da Tolerância Zero”.

Questão 78) A teoria funcionalista da anomia e da criminalidade, introduzida por Emile Durkheim no
século XIX, contrapunha à ideia da propensão ao crime como patologia a noção da normalidade do desvio
como fenômeno social, podendo ser situada no contexto da guinada sociológica da criminologia, em que
se origina uma concepção alternativa às teorias de orientação biológica e caracterológica do delinquente.
( ) Certo

( ) Errado

Questão 78) A teoria funcionalista da anomia e da criminalidade, introduzida por Emile Durkheim no século
XIX, contrapunha à ideia da propensão ao crime como patologia a noção da normalidade do desvio como
fenômeno social, podendo ser situada no contexto da guinada sociológica da criminologia, em que se
origina uma concepção alternativa às teorias de orientação biológica e caracterológica do delinquente.
( x ) Certo

( ) Errado

Questão 79) No que diz respeito à Teoria da Anomia, assinale a alternativa errada:
a) O crime é uma expressão normal das sociedades, sendo um problema apenas quando sua alta incidência gera uma
perda da referência de valores comuns.
b) Para Robert Merton, o criminoso é aquele que busca meios alternativos para atingir os valores socialmente
dominantes de riqueza e poder.
c) A Teoria da Anomia peca ao não explicar a criminalidade que não visa ao lucro.
d) A Teoria da Anomia acredita que o crime é uma característica das sociedades anômicas, ou seja, desorganizadas
socialmente.

Questão 79) No que diz respeito à Teoria da Anomia, assinale a alternativa errada:
a) O crime é uma expressão normal das sociedades, sendo um problema apenas quando sua alta incidência gera uma
perda da referência de valores comuns.
b) Para Robert Merton, o criminoso é aquele que busca meios alternativos para atingir os valores socialmente
dominantes de riqueza e poder.
c) A Teoria da Anomia peca ao não explicar a criminalidade que não visa ao lucro.
d) A Teoria da Anomia acredita que o crime é uma característica das sociedades anômicas, ou seja, desorganizadas
socialmente.

Questão 80) A principal argumentação da teoria da anomia é:
a) Não é inerente à sociedade a delinquência.
b) O crime deve ser tratado por outro ramo do direito.
c) Os crimes são solucionados pela ausência de normas.
d) A ausência de normas é benéfica para a sociedade.

e) O crime é um fenômeno normal na sociedade.

Questão 80) A principal argumentação da teoria da anomia é:

a) Não é inerente à sociedade a delinquência.
b) O crime deve ser tratado por outro ramo do direito.
c) Os crimes são solucionados pela ausência de normas.
d) A ausência de normas é benéfica para a sociedade.
e) O crime é um fenômeno normal na sociedade.

TEORIA DA SUBCULTURA DELINQUENTE
Principais Autores:
Albert Cohen (1955)
Delinquent Boys: The Culture of the Gang

Whyte (1953)
Street Corner Society: The Social Structure of an Italian Slum
Histórico:
Os EUA enriqueceram bastante após a 02ª Guerra Mundial.
A democracia e as instituições norte americanas se fortaleceram.

TEORIA DA SUBCULTURA DELINQUENTE

Porém, os jovens da década de 1950 (sobretudo negros):
A)

Perceberam que os valores propagandeados pelo sonho americano (American Dream) não estavam disponíveis
para todos os indivíduos.

B)

Perceberam que as classes menos favorecidas eram cobradas da mesma maneira que as classes sociais de maior
riqueza/poder para ascenderem socialmente.

TEORIA DA SUBCULTURA DELINQUENTE
Criação de Subculturas:
Isso tudo fez com que minorias amplamente desfavorecidas acabassem criando subculturas como forma de se unirem e
buscarem a própria subsistência.
Criminalidade:

A criminalidade está associada à frustração destes jovens que se sentiam excluídos da sociedade e decidiam delinquir
em grupo simplesmente para mostrar as suas frustrações.
Possui três características básicas:

TEORIA DA SUBCULTURA DELINQUENTE
A) Não Utilitarismo da Conduta:

A delinquência não possui qualquer utilidade e é praticada apenas a título contestatório para mostrar uma revolta.
B) Malícia da Conduta:
A delinquência traduz um certo sadismo e reflete o prazer de ver o outro mal.
C) Negativismo:
A delinquência nega os valores dominantes e está baseada nos valores da subcultura.

TEORIA DA SUBCULTURA DELINQUENTE

Jovens Pichadores:
São inseridos na Teoria da Subcultura Delinquente:
Pois o que fazem não tem utilidade alguma.
Pois o que fazem tem uma certa malícia/sadismo.
Pois o que fazem tem relação com valores da subcultura.
Subcultura x Contracultura:

Não podemos confundir subcultura e contracultura...

TEORIA DA SUBCULTURA DELINQUENTE
Subcultura:
Representa o enfrentamento desviante dos mais jovens em relação à cultura dominante daquela sociedade...
Aceita alguns aspectos da cultura dominante mas tem as suas próprias crenças...
Contracultura:
Representa o enfrentamento desviante dos mais jovens em relação à cultura dominante daquela sociedade...
Não aceita nenhum aspecto da cultura dominante e desafia o seu jeito de pensar (hippies, beatnik,...)

Questão 81) De acordo com a Teoria da Subcultura Delinquente:

a) O crime é uma expressão normal dos jovens de baixa renda, que não têm outra alternativa senão o crime para
sobreviver.
b) A contracultura hippie pode ser considerada uma subcultura delinquente, já que os jovens se reuniam para usar
drogas.
c) Os crimes são marcados por sua inutilidade, ou seja, o agressor não tira qualquer proveito do crime cometido.
d) O crime é cometido sempre de forma individual.

Questão 81) De acordo com a Teoria da Subcultura Delinquente:

a) O crime é uma expressão normal dos jovens de baixa renda, que não têm outra alternativa senão o crime para
sobreviver.
b) A contracultura hippie pode ser considerada uma subcultura delinquente, já que os jovens se reuniam para usar
drogas.
c) Os crimes são marcados por sua inutilidade, ou seja, o agressor não tira qualquer proveito do crime cometido.
d) O crime é cometido sempre de forma individual.

TEORIA DA REAÇÃO SOCIAL/ROTULAÇÃO SOCIAL
(LABELING APPROACH)
Principal Autor:
Howard Becker (1963)
Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance
Histórico:
Estamos diante dos EUA da década de 1960.
Discursos de pacifismo e feminismo.
Força dos movimentos hippie e beatnik.
Martin Luther King com o discurso “I Have a Dream”

TEORIA DA REAÇÃO SOCIAL/ROTULAÇÃO SOCIAL
(LABELING APPROACH)

Mudança de Paradigma:
Esta nova teoria muda o foco uma vez que não se preocupa com o motivo que leva os indivíduos a cometerem
crimes...

E sim com o motivo de serem tratados como criminosos...
E sim com as consequências desse tratamento...
E sim com a legitimidade deste tratamento...

Direito Penal Seletivo:
O direito penal é seletivo e recai sobretudo sobre as camadas marginalizadas da sociedade.

TEORIA DA REAÇÃO SOCIAL/ROTULAÇÃO SOCIAL
(LABELING APPROACH)
Etiquetamento ou Estigmatização:
A criminalidade não é uma qualidade da conduta humana e sim a consequência de um processo em que se atribui tal
qualidade.
Willians Payne:
As etiquetas podem ser positivas ou negativas:
Positivas:
Trabalhador, Esforçado, Inteligente...
Negativas:
Drogado, Homossexual, Presidiário, “Ganso”...

TEORIA DA REAÇÃO SOCIAL/ROTULAÇÃO SOCIAL
(LABELING APPROACH)
Força das Etiquetas:
As etiquetas são tão marcantes no indivíduo que a sociedade só vê as referidas etiquetas e esquece dos demais
atributos daquele indivíduo.
Auto-Etiqueta:
Chega um momento em que ó próprio indivíduo assume a etiqueta que lhe foi imposta e passa a se comportar como
tal (perdendo a sua real identidade).

TEORIA DA REAÇÃO SOCIAL/ROTULAÇÃO SOCIAL
(LABELING APPROACH)
Bissoli Filho:
A pessoa se converte no que está representado percebendo a si mesma como os demais indivíduos a veem.
Produção de Subculturas:

As etiquetas negativas acabam gerando subculturas, pois as pessoas marginalizadas acabam se agrupando a fim de se
protegerem contra os preconceitos sociais.
Dentro destes grupos, estas pessoas não são mais estranhas (pois são todas iguais) e isso cria um afastamento maior do resto
da sociedade.

TEORIA DA REAÇÃO SOCIAL/ROTULAÇÃO SOCIAL
(LABELING APPROACH)
Desvio Primário x Desvio Secundário
Desvio Primário:
É o primeiro delito praticado pelo indivíduo
Desvio Secundário:

É a inserção do indivíduo na carreira criminal

Questão 82) A teoria do etiquetamento, idealizada por Howard Becker, defende que o sistema penal é seletivo
quanto ao estabelecimento da população criminosa, proporcionando que a lei penal recaia com maior ênfase
apenas sobre determinadas camadas da população, geralmente camadas marginalizadas pela sociedade.
( ) Certo ( ) Errado

Questão 82) A teoria do etiquetamento, idealizada por Howard Becker, defende que o sistema penal é seletivo
quanto ao estabelecimento da população criminosa, proporcionando que a lei penal recaia com maior ênfase
apenas sobre determinadas camadas da população, geralmente camadas marginalizadas pela sociedade.
( x ) Certo

( ) Errado

Questão 83) De acordo com a teoria do labeling approach:

a) A desviação primária corresponde à perda da primariedade e a secundária à reincidência.
b) A pergunta importante é o motivo de algumas pessoas serem tratadas como criminosas.
c) A maneira pela qual a pessoa é vista pela sociedade em nada afeta a sua conduta, seja ela desviante ou dentro
dos padrões.

d) Uma forma de reduzir a criminalidade é por meio do aumento das penas de prisão.

Questão 83) De acordo com a teoria do labeling approach:

a) A desviação primária corresponde à perda da primariedade e a secundária à reincidência.
b) A pergunta importante é o motivo de algumas pessoas serem tratadas como criminosas.
c) A maneira pela qual a pessoa é vista pela sociedade em nada afeta a sua conduta, seja ela desviante ou dentro dos
padrões.

d) Uma forma de reduzir a criminalidade é por meio do aumento das penas de prisão.

Questão 84) A teoria do “Labeling Approach” ou da Reação Social é também conhecida como:

a) Teoria da Anomia.
b) Teoria da Subcultura.
c) Teoria Ecológica.
d) Teoria do etiquetamento ou rotulação.
e) Teoria Espacial.

Questão 84) A teoria do “Labeling Approach” ou da Reação Social é também conhecida como:

a) Teoria da Anomia.
b) Teoria da Subcultura.
c) Teoria Ecológica.
d) Teoria do etiquetamento ou rotulação.
e) Teoria Espacial.

Questão 85) De acordo com a vertente criminológica do “etiquetamento” (labeling approach), é correto afirmar que
a Criminologia deve:
a)

Investigar as causas da criminalidade do colarinho branco.

b)

Pesquisar as origens ontológicas dos comportamentos “etiquetados” pela lei como criminosos (tipicidade criminológica),
a partir da concepção jurídico-penal de delito (conceito legal de crime).

c)

Estudar o efeito estigmatizante da atividade da polícia, do Ministério Público e dos juízes.

d)

Ocupar-se da crítica do comportamento como bom ou mal, valorando-o como positivo ou negativo do ponto de vista
ético (perspectiva da defesa social).

Questão 85) De acordo com a vertente criminológica do “etiquetamento” (labeling approach), é correto afirmar
que a Criminologia deve:
a)

Investigar as causas da criminalidade do colarinho branco.

b)

Pesquisar as origens ontológicas dos comportamentos “etiquetados” pela lei como criminosos (tipicidade criminológica),
a partir da concepção jurídico-penal de delito (conceito legal de crime).

c)

Estudar o efeito estigmatizante da atividade da polícia, do Ministério Público e dos juízes.

d)

Ocupar-se da crítica do comportamento como bom ou mal, valorando-o como positivo ou negativo do ponto de vista
ético (perspectiva da defesa social).

Questão 86) A teoria do labeling approach dispõe-se a estudar, dentre outros aspectos do sistema punitivo, os
mecanismos de reação social ao delito e a influência destes na reprodução da criminalidade.
( ) Certo ( ) Errado

Questão 86) A teoria do labeling approach dispõe-se a estudar, dentre outros aspectos do sistema punitivo, os
mecanismos de reação social ao delito e a influência destes na reprodução da criminalidade.
( x ) Certo

( ) Errado

TEORIA CRÍTICA RADICAL/NOVA CRIMINOLOGIA
Principais Autores:
Ian Taylor
Paul Walton
Jock Young
Fundamento:
Há uma universalidade no cometimento de crimes no sentido de que todas as classes sociais cometem crimes (classe pobre +
classe média + classe alta)...
Há uma seletividade no sistema de justiça criminal no sentido de que apenas parte dessas pessoas passa pelo ritual típico do
sistema de justiça (classe pobre)...

TEORIA CRÍTICA RADICAL/NOVA CRIMINOLOGIA

Características:
Esta escola se baseia na Teoria Marxista e enxerga o direito penal como uma forma de manutenção da exploração de
classe.

O crime não é natural e configura algo definido pela classe dominante para controlar a classe dominada.
O crime estimula as forças produtivas, tais como empresas de segurança, escola armada, ofendículas,...

TEORIA CRÍTICA RADICAL/NOVA CRIMINOLOGIA

Características:
O problema criminal é insolúvel dentro da sociedade capitalista pois esta sociedade busca o lucro acima de tudo.
A Teoria Crítica Possui 3 Tendências Principais:
Neo-Realismo de Esquerda
Minimalismo Penal
Abolicionismo Penal

TEORIA CRÍTICA RADICAL/NOVA CRIMINOLOGIA
Neo-Realismo de Esquerda:
O crime produz divisão nas classes menos favorecidas:
Fazendo esquecer que o inimigo real é o capitalismo.
Aponta para a universalidade da criminalidade e para a seletividade da justiça criminal e sugere como saída:
A descriminalização das condutas típicas das classes baixas
A elevação das penas das condutas típicas das classes altas
Neopunitivismo:
Redução do controle penal e expansão para outras esferas.

Ressocialização:
Defende a reinserção dos delinquentes

TEORIA CRÍTICA RADICAL/NOVA CRIMINOLOGIA

Minimalismo Penal:
Intervenção Mínima:
Pretende reduzir o direito penal no curto prazo.
Revisão da hierarquia dos bens jurídicos tutelados:
Com a contração do sistema penal em algumas áreas.
Com o aumento do direito penal em algumas áreas.
Busca da igualdade e da democracia:

A verdadeira política criminal é a transformação social.

TEORIA CRÍTICA RADICAL/NOVA CRIMINOLOGIA
Abolicionismo Penal:
Falência do sistema penal:

O sistema penal reproduz as desigualdades e as injustiças sociais.
O Direito Penal é uma instância seletiva e elitista.
O Direito é uma realidade construída:
Os fatos que configuram crimes decorrem de escolhas modificáveis.

Cifra Oculta Altíssima:
Já vivemos em uma sociedade sem o direito penal.
As normas penais não inibem o cometimento de delitos:
Não protegem a vida, propriedade, dentre outros bens jurídicos.
O sistema é burocrata:
As instituições não atuam de modo articulado.

Questão 87) É correto afirmar que a Teoria Crítica de Criminologia:

a) Acredita que o direito penal é uma forma de dominação das classes mais baixas.
b) Acredita que a sociedade é um todo harmônico e o crime destrói essa harmonia.
c) Acredita na prisão como forma de pacificação social.
d) Acredita que o direito penal é o ramo do direito que deve ser usado para solucionar o máximo de conflitos.

Questão 87) É correto afirmar que a Teoria Crítica de Criminologia:

a) Acredita que o direito penal é uma forma de dominação das classes mais baixas.
b) Acredita que a sociedade é um todo harmônico e o crime destrói essa harmonia.
c) Acredita na prisão como forma de pacificação social.
d) Acredita que o direito penal é o ramo do direito que deve ser usado para solucionar o máximo de conflitos.

Processos de Criminalização e Criminalidade
Criminalização Primária:
Trata da criação dos tipos penais e parte de duas premissas:
Crime como Invenção Legislativa:
O crime não decorre da natureza pois foi criado pela lei.
Ataque aos Mais Pobres:
Segue critérios de preferência que atacam os pobres.
Criminalização Secundária:
Trata-se da atuação da Polícia + MP + Poder Judiciário.
Criminalização Terciária:
Trata-se do ingresso dos indivíduos no sistema prisional.

PREVENÇÃO DO DELITO
PREVENÇÃO PRIMÁRIA: (mais eficaz)

Voltada para todos os indivíduos.
Finalidade de neutralizar a causa do problema antes da manifestação.
Exemplo: qualidade de vida, educação, habitação, trabalho...

PREVENÇÃO SECUNDÁRIA:
Voltada para setores específicos da sociedade (vulneráveis).
Finalidade de compor o problema depois de sua manifestação.
Exemplo: política legislativa penal, ação policial,...
PREVENÇÃO TERCIÁRIA:
Voltada para o condenado.
Finalidade de evitar a reincidência.

Questão 88) Entende-se que a prevenção criminal terciária:
a) É o trabalho de conscientização social, que ataca a inclinação à prática criminosa em sua origem.

b) É a modalidade exclusivamente voltada à figura do encarcerado, pois visa sua reintegração familiar e social.
c) Constitui uma das formas de participação popular na gestão pública.
d) Representa os métodos e mecanismos profiláticos de combate às causas da criminalidade.
e) É o aparato de repressão criminal, de modo a desestimular futuras práticas delitivas.

Questão 88) Entende-se que a prevenção criminal terciária:
a) É o trabalho de conscientização social, que ataca a inclinação à prática criminosa em sua origem.

b) É a modalidade exclusivamente voltada à figura do encarcerado, pois visa sua reintegração familiar e social.
c) Constitui uma das formas de participação popular na gestão pública.
d) Representa os métodos e mecanismos profiláticos de combate às causas da criminalidade.
e) É o aparato de repressão criminal, de modo a desestimular futuras práticas delitivas.

Questão 89) Entende-se por prevenção primária:

a) As ações policiais dirigidas aos indivíduos vulneráveis.
b) As políticas públicas dirigidas aos grupos de risco.
c) Aquela dirigida exclusivamente ao preso, em busca de sua reinserção familiar e/ou social.
d) O trabalho de conscientização social, o qual atua no fenômeno criminal, em sua etiologia.

Questão 89) Entende-se por prevenção primária:

a) As ações policiais dirigidas aos indivíduos vulneráveis.
b) As políticas públicas dirigidas aos grupos de risco.
c) Aquela dirigida exclusivamente ao preso, em busca de sua reinserção familiar e/ou social.
d) O trabalho de conscientização social, o qual atua no fenômeno criminal, em sua etiologia.

Questão 90) A prevenção criminal secundária é aquela que atua:

a) Na recuperação do recluso, visando a sua socialização por meio do trabalho e estudo, evitando sua reincidência.
b) Em setores específicos ou de maior vulnerabilidade da sociedade, por meio de ação policial, programas de apoio e
controle das comunicações.
c) Na qualidade de vida de um povo, na proteção aos bens patrimoniais e nos direitos individuais e sociais.

d) Nos direitos sociais universalmente conhecidos, como educação, moradia e segurança.

Questão 90) A prevenção criminal secundária é aquela que atua:

a) Na recuperação do recluso, visando a sua socialização por meio do trabalho e estudo, evitando sua reincidência.
b) Em setores específicos ou de maior vulnerabilidade da sociedade, por meio de ação policial, programas de apoio e
controle das comunicações.
c) Na qualidade de vida de um povo, na proteção aos bens patrimoniais e nos direitos individuais e sociais.

d) Nos direitos sociais universalmente conhecidos, como educação, moradia e segurança.

Questão 91) Compreende-se por “prevenção delitiva” o conjunto de ações que visam evitar a ocorrência do
delito. Assim sendo, a prevenção terciária está focada:
a) Na migração, com o objetivo de evitar grande concentração populacional numa determinada região, favorecendo
o desemprego, moradias irregulares e conflito étnico.
b) No recluso, o que permite identificar o destinatário; visa a sua recuperação, evitando a reincidência, é realizada
por meio de medidas socioeducativas e ressocializadoras.

Questão 91) Compreende-se por “prevenção delitiva” o conjunto de ações que visam evitar a ocorrência do
delito. Assim sendo, a prevenção terciária está focada:
c) Na raiz do conflito criminal, para neutralizá-lo antes que o problema se manifeste, como educação, emprego,
moradia e segurança; é, sem dúvida nenhuma, a mais eficaz.
d) Nos setores da sociedade que podem, a médio e longo prazos, desencadear problemas criminais; apresenta-se
por meio de ações policiais e controle dos meios de comunicação.

Questão 91) Compreende-se por “prevenção delitiva” o conjunto de ações que visam evitar a ocorrência do delito.
Assim sendo, a prevenção terciária está focada:
a) Na migração, com o objetivo de evitar grande concentração populacional numa determinada região, favorecendo
o desemprego, moradias irregulares e conflito étnico.
b) No recluso, o que permite identificar o destinatário; visa a sua recuperação, evitando a reincidência, é realizada
por meio de medidas socioeducativas e ressocializadoras.

Questão 92) Na moderna concepção de prevenção das infrações penais e o Estado Democrático de Direito:
a) As atuações do Poder Judiciário e do Ministério Público enquadram-se na prevenção terciária.

b) A efetiva materialização de políticas públicas faz parte da prevenção primária do crime.
c) O trabalho desenvolvido pelas instituições públicas ou privadas na área social, qual seja, a responsabilidade social,
faz parte da prevenção secundária.
d) A atuação das Organizações Não Governamentais, ONG, tem hoje enquadramento na prevenção secundária e, às
vezes, na terciária.

Questão 92) Na moderna concepção de prevenção das infrações penais e o Estado Democrático de Direito:
a) As atuações do Poder Judiciário e do Ministério Público enquadram-se na prevenção terciária.

b) A efetiva materialização de políticas públicas faz parte da prevenção primária do crime.
c) O trabalho desenvolvido pelas instituições públicas ou privadas na área social, qual seja, a responsabilidade social,
faz parte da prevenção secundária.
d) A atuação das Organizações Não Governamentais, ONG, tem hoje enquadramento na prevenção secundária e, às
vezes, na terciária.

Questão 93) As políticas públicas de prevenção criminal terciária têm por público-alvo:

a) A vítima de violência doméstica.
b) O adolescente.
c) O preso.
d) O idoso.
e) O usuário de drogas ilícitas.

Questão 93) As políticas públicas de prevenção criminal terciária têm por público-alvo:

a) A vítima de violência doméstica.
b) O adolescente.
c) O preso.
d) O idoso.
e) O usuário de drogas ilícitas.

Questão 94) A prevenção terciária possui um destinatário perfeitamente identificável, além de um objetivo certo
e determinado. São eles, respectivamente:
a) a comunidade e a implantação dos direitos sociais.
b) a vítima e a reparação dos danos a ela causados.
c) o recluso e o desestímulo à reincidência.

d) o Estado e a garantia da incolumidade pública.
e) a sociedade e o desestímulo à delinquência.

Questão 94) A prevenção terciária possui um destinatário perfeitamente identificável, além de um objetivo certo e
determinado. São eles, respectivamente:
a) a comunidade e a implantação dos direitos sociais.
b) a vítima e a reparação dos danos a ela causados.
c) o recluso e o desestímulo à reincidência.

d) o Estado e a garantia da incolumidade pública.
e) a sociedade e o desestímulo à delinquência.

Questão 95) Ações como controle dos meios de comunicação e ordenação urbana, orientadas a determinados
grupos ou subgrupos sociais, estão inseridas no âmbito da chamada prevenção secundária do delito.
( ) Certo ( ) Errado

Questão 95) Ações como controle dos meios de comunicação e ordenação urbana, orientadas a determinados
grupos ou subgrupos sociais, estão inseridas no âmbito da chamada prevenção secundária do delito.
( x ) Certo

( ) Errado

Questão 96) As melhoras da educação, do processo de socialização, da habitação, do trabalho, do bem-estar
social e da qualidade de vida das pessoas de uma determinada comunidade são os elementos essenciais de um
programa de prevenção:
a) Terciária.
b) Quinária.
c) Secundária.
d) Primária.
e) Quaternária.

Questão 96) As melhoras da educação, do processo de socialização, da habitação, do trabalho, do bem-estar
social e da qualidade de vida das pessoas de uma determinada comunidade são os elementos essenciais de um
programa de prevenção:
a) Terciária.
b) Quinária.
c) Secundária.
d) Primária.
e) Quaternária.

Questão 97) A atuação das polícias, do ministério público e da justiça criminal, quando focada em determinados
grupos ou setores da sociedade, por possuírem maior risco de praticar o crime ou de ser vitimados por este,
constitui programa de prevenção:
a) Secundária.
b) Quaternária.
c) Primária.
d) Quinária.
e) Terciária.

Questão 97) A atuação das polícias, do ministério público e da justiça criminal, quando focada em determinados
grupos ou setores da sociedade, por possuírem maior risco de praticar o crime ou de ser vitimados por este,
constitui programa de prevenção:
a) Secundária.
b) Quaternária.
c) Primária.
d) Quinária.
e) Terciária.

Sistema Penal e Estrutura Social

A vida em sociedade exige mecanismos disciplinares que assegurem a convivência harmoniosa entre os seus
membros.
Trata-se de uma série de instrumentos de natureza coercitiva que são capazes de submeter as liberdades individuais
às normas estabelecidas pelo grupo social (controle social).

Sistema Penal e Estrutura Social

O Controle Social pode ser de duas naturezas:
Controle Social Formal: (menos eficiente)
Decorre de fontes estatais
Exemplo: Polícia, MP, DEPEN, Políticas Públicas,...
Controle Social Informal: (mais eficiente)

Decorre de fontes não estatais
Família, Escola, Igreja, Opinião Pública,...

Sistema Penal e Estrutura Social

CONTROLE SOCIAL
Clarence Ray Jeffery:
“Mais leis, mais penas, mais policiais, mais juízes, mais prisões significam mais presos, porém não necessariamente
menos delitos. A eficaz prevenção do crime não depende tanto da maior efetividade do controle social formal, senão
da melhor integração ou sincronização do controle social formal e informal”.

Sistema Penal e Estrutura Social

As normas do grupo social que prevalecem são aquelas criadas pela estrutura social dominante naquela localidade.
Sendo assim, os grupos dominantes utilizam o controle social para impor os seus interesses/objetivos aos grupos
dominados.

Políticas dos Serviços Penais no Estado Democrático de Direito
Estado de Direito:
Estado: Povo + Território + Soberania + Finalidade
Direito: Organizado mediante leis
Estado Democrático de Direito:
Estado: Povo + Território + Soberania + Finalidade
Direito: Organizado mediante leis
Democrático:

Busca pelo interesse público/comum

Busca pela dignidade da pessoa humana

Políticas dos Serviços Penais no
Estado Democrático de Direito
Brasil = Estado Democrático de Direito:
Sendo assim, os presos e egressos devem receber diversos tipos de assistência, sempre com a finalidade de
assegurar a dignidade da pessoa humana.
Podemos citar diversos exemplos como a assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa.

Políticas dos Serviços Penais no
Estado Democrático de Direito
Assistência Material:
Garantir alimentação, roupas, bom ambiente, higiene,...
Assistência à Saúde:
Garantir atendimento preventivo e curativo:
De natureza médica/odontológica/farmacêutica...

Na ausência de equipes para tratar da saúde:
O atendimento poderá ser feito extramuros...

Políticas dos Serviços Penais no
Estado Democrático de Direito
Assistência Jurídica:
Garantir a assistência jurídica a todos os presidiários que não puderem pagar um advogado...
Assistência Educacional:
Garantir abordagens de educação escolar...
O ensino fundamental é obrigatório...

Políticas dos Serviços Penais no
Estado Democrático de Direito
Assistência Social:
Garantir amparo ao condenado para auxiliá-lo:
No retorno à sociedade...

Na obtenção de documentação...
Garantir uma orientação adequada a seus familiares...
Assistência Religiosa:
Garantir assistência religiosa com liberdade de culto...

Políticas dos Serviços Penais no
Estado Democrático de Direito
Decreto 7.626/2011:
Plano Estratégico de Educação no Sistema Prisional
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária:
Resolução 1: Atenção em Saúde Mental
Resolução 3: Diretrizes de Educação

Resolução 4: Assistência à Saúde
Resolução 8: Assistência Religiosa

Políticas de Segurança Pública no
Estado Democrático de Direito e Participação Social

Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania:
O PRONASCI nasceu através de uma articulação de órgãos federais em cooperação com os Estados/Distrito
Federal/Municípios e com participação da comunidade, com a finalidade de executar projetos de melhoria da segurança
pública.
A partir de 2011:
A política nacional de segurança pública passou a adotar em suas ações os princípios/diretrizes introduzidos pelo referido
programa, o que fez com que o seu conceito deixasse de ser restrito a um dos programas da União e ficasse conhecido como
diretriz nacional.

Políticas de Segurança Pública no
Estado Democrático de Direito e Participação Social
Eixos do PRONASCI:
Valorização dos profissionais de segurança pública
Jovens de 15 anos a 29 anos à beira da criminalidade
Reservistas sujeitos ao aliciamento pelo crime organizado
94 Ações:

O PRONASCI é composto por 94 ações integradas
Nas quais podemos destacar cinco

Políticas de Segurança Pública no
Estado Democrático de Direito e Participação Social
Bolsa-Formação:

Estímulo aos profissionais de segurança que desejarem estudar...
Formação Policial:
A formação dos policiais incluir práticas de segurança-cidadã...

Podemos citar técnicas não letais, técnicas de investigação...
Mulheres da Paz:
Cursos de capacitação direcionados às mulheres líderes de comunidades em temas como ética/cidadania com a finalidade
de tê-las como multiplicadoras e aproximar o programa dos jovens...

Políticas de Segurança Pública no
Estado Democrático de Direito e Participação Social
Sistema Prisional:
Criação de mais de 40 mil vagas no sistema penitenciário do país...
Com a finalidade de separar os presos por faixa etária...
Com a finalidade de separar os presos por natureza do delito...
De modo a impedir a contaminação de pequenos delinquentes...
Ministérios e Secretarias Parceiras:
Atuar em conjunto com o Programa de Aceleração de Crescimento nas regiões em que houver obras de urbanização:
Para recuperar espaços urbanos...
Para melhorar a infraestrutura nas comunidades...

Mídia e Criminalidade
Poder da Mídia:
O poder da grande mídia é tão acentuado que a população praticamente acata todas as informações recebidas
diuturnamente sem qualquer grau de senso crítico ou racionalidade...
Criminologia Midiática:

Zaffaroni aponta a existência de uma criminologia midiática:
A mídia cria uma realidade própria cheia de estereótipos...
Alternativa ao mundo real e dotada de um discurso de ódio...
Que se adequa a seus interesses econômicos...
E segue cheia de preconceitos/falsidades/inexatidões...

Mídia e Criminalidade
População do Bem x População do Mal:

Discurso de ódio cria guerra entre “pessoas boas” x “pessoas más”.
Inimigos da Sociedade:
Produzindo o grupo chamado de “inimigos da sociedade”...

Geralmente formado por pessoas de baixa renda, adolescentes, negros e homossexuais...
Exclusão na Programação do Entretenimento:
A própria programação de entretenimento da grande mídia exclui esses indivíduos e os coloca em papéis marginalizados, o
que favorece a criação dos estereótipos...

Mídia e Criminalidade

Fobia de Adolescentes (Efebofobia):
Quem mais sofre com a criminologia midiática são os adolescentes sobretudo com as discussões relacionadas à
redução da maioridade penal.

Exposição Reiterada:
A exposição reiterada de determinados desvios praticados por estereotipados acaba retirando o foco dos demais
problemas sociais/criminais.

Questão 98) Os meios de comunicação em massa, sobretudo a televisão:
a) Apenas divulgam notícias, não criando qualquer estereótipo de comportamento.
b) Em hipótese alguma, são fatores que influenciam na criminalidade.
c) Cumprem a Constituição Federal, apresentando programação que respeita valores éticos da pessoa humana.
d) Influenciam na criminalidade, acobertados por um discurso de “liberdade de imprensa”, exibindo sexo e violência.
e) Influenciam na criminalidade ao ajudar na formação social e cultural do indivíduo.

Questão 98) Os meios de comunicação em massa, sobretudo a televisão:
a) Apenas divulgam notícias, não criando qualquer estereótipo de comportamento.
b) Em hipótese alguma, são fatores que influenciam na criminalidade.
c) Cumprem a Constituição Federal, apresentando programação que respeita valores éticos da pessoa humana.
d) Influenciam na criminalidade, acobertados por um discurso de “liberdade de imprensa”, exibindo sexo e violência.
e) Influenciam na criminalidade ao ajudar na formação social e cultural do indivíduo.

Mecanismos Institucionais de Criminalização Lei Penal
O Processo Legislativo é responsável pela criminalização:
Criminalização Primária:
Trata da criação dos tipos penais e parte de dois pressupostos:
O crime é uma invenção legislativa e não uma realidade natural...
Essa invenção segue critérios de preferência que ataca os pobres...
Criminalização Secundária:
Trata da atuação da Polícia + MP + Poder Judiciário...
Criminalização Terciária:
Trata do ingresso dos indivíduos no sistema prisional...

Mecanismos Institucionais de Criminalização
Justiça Criminal
Justiça Criminal:
O sistema de justiça criminal é formado pela reunião entre:
Legislação:
Leis editadas pelo poder legislativo
Instituições Formais de Controle Social:
Polícia
Ministério Público
Poder Judiciário
Sistema Penitenciário (Prisões + Manicômios)

Mecanismos Institucionais de Criminalização Justiça Criminal
A Criminologia deve influenciar todos os poderes do Estado:
Poder Legislativo:
Responsável pela elaboração das leis penais e processuais:
A Criminologia vai orientar a elaboração das leis em relação aos bens jurídicos que merecem a tutela penal e forma de
proteção.
Poder Judiciário:
Responsável pelo processo e julgamento das infrações penais:
A Criminologia vai orientar a aplicação das leis ao caso concreto.

Mecanismos Institucionais de Criminalização
Justiça Criminal
A Criminologia deve influenciar todos os poderes do Estado:
Poder Executivo:
Responsável pela execução/cumprimento das leis:
A Criminologia vai orientar a forma de atuação dos órgãos de segurança pública sempre com base no princípio
constitucional da dignidade da pessoa humana.

Mecanismos Institucionais de Criminalização
Prisão

A prisão cria um sistema de desigualdade tendo em vista que:
Impede a ascensão social dos indivíduos das classes mais baixas...
Mantém a dominação de classes (escala vertical da sociedade)...

Marginalização Definitiva:
A prisão produz os sujeitos passivos desse sistema de desigualdade pois impede a ressocialização/reinserção dos presos na
sociedade, contribuindo para a sua marginalização definitiva...
O preso só tem duas opões:
Assumir o papel de bom preso (conformidade)
Assumir o papel de criminoso

