
 

 

 

 

01   Ano: 2017 Banca: VUNESP Órgão: DPE-RO Prova: Defensor Público 

 
Assinale a alternativa que contém somente teorias consagradas na Sociologia Criminal. 

 

a) Teoria do recolhimento e Teoria da reação típica. 

b) Teorias Multifatoriais e Teoria “ecológica da escola de Chicago”. 

c) Labelling Aproach e Teoria “escatológica da escola de Boston”. 

d) Teoria do Processo Crime e Teoria do Processo Penal. 

e) Teoria do Livre Arbítrio e Teoria da reação cultural. 
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É possível encontrar relatos em reportagens jornalísticas e em investigações criminais de situações em que 

teoricamente o poder do Estado não alcança, exemplo é a teoria de que organizações criminosas mantêm  

“códigos de condutas” próprios e que execuções de integrantes das facções são consideradas “justas” dada a 

gravidade das “infrações” praticadas dentro das citadas “regras”. Também é possível, ao ouvir uma música com a 

expressão “é melhor viver pouco como um rei do que muito como um Zé”, ter a ideia de que o  crime 

compensaria, pois se fossem respeitadas as regras sociais, a maioria dos jovens não conseguiria alcançar uma 

condição de vida satisfatória diante da falta de oportunidades para a ascensão social. 

Os fatos sugeridos podem ser usados como exemplos de quais teorias criminológicas, também chamadas de 

teorias do consenso? 

 

a) Ecologia do Crime e Desorganização Cultural. 

b) Labbelling Approach e Reorganização Cultural. 

c) Aculturação e Reação História. 

d) Distanciamento e Associação Diferencial. 

e) Subcultura Delinquente e Anomia. 
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Assinale a alternativa correta em relação aos estudos e contribuições de Lombroso para o 

desenvolvimento histórico da criminologia. 

 

a) Fundadas nas demonstrações de Lombroso, todas as teorias criminológicas defendem que não se  deve 
punir aqueles que cometem crimes em virtude do determinismo genético e biológico. 

b) As ideias desenvolvidas por Lombroso fundamentaram as bases da teoria do distanciamento. 

c) Lombroso sustentava que era de suma importância estudar as circunstâncias do delito em detrimento do 
delinquente. 

d)   Os estudos de Lombroso inserem-se no contexto de ideias que contrapõem o conceito de livre  arbítrio. 

e)  Os estudos desenvolvidos por Lombroso demonstram-se como um retrocesso às ideias e conceitos da 

Escola Clássica, motivo pelo qual não contribuíram para o desenvolvimento da Criminologia como ciência. 
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Considerando o estudo da Criminologia, assinale a alternativa correta. 

 

a) Giovanni Falcone foi o primeiro nome do estudo da Criminologia Crítica no Brasil. 

b) Cifra negra refere-se à falta de diversidade da literatura criminal. 

c) A Escola Clássica nasceu na Suíça, no final do séc. XX. 

d) Enrico Ferri é um expoente da teoria do Etiquetamento. 

e) Raffaele Garofalo está ligado à Escola Criminal Positiva. 



 

 

 

Comentários 
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Teoria do Consenso - "CASA" 

C - Chicago - Escola 

A - Anomia - Teoria 

S - Subcultura do Delinquente - Teoria 

A - Associação Diferencial - Teoria 

  

Teoria do Conflito - "EM" 

E - Etiquetamento - Teoria 

M - Marxista - Teoria 

Assim, temos a seguinte frase acerca das teorias: "CASA" com consenso não entra "EM" conflito ! 

 

TEORIAS CONFLITIVAS 

1. TEORIA DO LABELLING APPROACH (Etiquetamento) 

Demosntra que a verdadeira característica comum dos delinquentes é, na realidade, a resposta dada pelas instâncias 

de controle. As escolas do conflito entendem que há uma decisão política de que condutas serão criminalizadas. 

Após ter sido capturada por uma instância de controle social, a pessoa passa a ser tratada por todos como criminosa 

(internacionalismo simbólico ou teoria da rotulação social ou da reação social). A criminalidade não é uma qualidade 

da conduta humana, mas a "consequência" de um processo em que se atribui tal "qualidade". A criminalização 

primária produz rotulação, que produz criminalização secundária (reincidência). 

  

2. Teoria Crítica (Teoria Marxista) 

O crime está em todas as camadas sociais (universalidade da criminalidade). Seletividade do sistema de justiça penal. 

A definição das condutas consideradas como crime é resultado de disputas políticas. O criminosa é uma construção 

política, e não é um ente biológico ou sociológico. Os atos definidos como criminosos são escolhidos, tendo em vista 

os interesses da classe dominante, visto que estão no poder. Consideram o problema criminal como insolúvel dentro 

da sociedade capitalista. É necessário alterar o sistema penal, já que ele é reprodutor das desigualdades. O problema 

da criminalidade é insolúvel em um modelo de sociedade capitalista. 

 

TEORIAS CONSENSUAIS 

  

1. Subcultura Delinquente: 

Representa a reação necessária de algumas minorias altamente desfavorecidas diante da exigência de sobreviver, de 

orientar-se dentro de uma estrutura social, apesar das limitadíssimas possibilidades legítimas de atuar. Reação de 

alguns grupos minoritários que não podiam alcançar o sonho americano de riqueza tão propagandeado. A subcultura 

delinquente tem como característica a dimensão coletiva em forma de contestação. O crime é cometido, pois está de 

acordo com aquela subcultura (grupo de jovens que contesta a cultura dominante. 

  

2. Teoria da Anomia: (sem lei) 

Durkheim -> Admitir que o delito é um comportamento "normal" (não patológico), "ubíquo" (é cometido por pessoas 

de qualquer estrato social e em qualquer modelo de sociedade) e derivado não de anomalias do indivíduo, nem da 

própria desorganização social, senão das estruturas e fenômenos cotidianos no seio de uma ordem social intacta. 

O crime é normal e inerente à sociedade. Só deixa de ser normal quando a existência dos delitos passa a ser 

prejudicial a existência da estrutura social. O crime serve para reforçar os próprios valores da consciência coletiva. 

Condutas que não ferem o senso coletivo não são consideradas crimes. A punição tem a função de demonstrar qual a 

norma social vigente e manter a coesão e a solidariedade operando. 

Merton -> A anomia ocorre quando a sociedade acentua a importância de determinadas metas, sem oferecer à 

maioria das pessoas a possibilidade de atingi-las, por meio legítimos (não oferece oportunidades). 

  



 

 

 

defende que deve ser substituído por sistemas preventivos e por intervenções educativas e reeducativas nas quais o 

delinquente deve ser educado para assumir sua responsabilidade diante da sociedade (pedagogia 

da responsabilidade) de forma a possibilitar um convívio harmônico entre os seus membros. O maior expoente foi 

Filippo Gramatica que em sua obra "Princípios da Defesa Social", publicada em 1949, defendia que o indivíduo tinha 

que ser preparado para o aprimoramento da sociedade a fim de se substituir o direito penal por um "direito de defesa 

social". Marc Ancel desenvolveu o tema da defesa social na obra "A Nova Defesa Social" publicada em 1954. 

94 

No que tange às teorias biológicas contemporâneas sobre o crime, a doutrina correspondente vem 

entendendo que os fatores biológicos são relevantes para a etiologia criminal, mas devem ser cotejados com outros 

fatores, notadamente os de natureza sociológica (ambiente social, em todos os seus aspectos, em que vive e 

desenvolve-se o indivíduo que pratica delitos). Umas das variáveis da concepção biológica do crime tem enfoque 

psicológico. Uma de suas vertentes denomina-se teoria dos instintos, desenvolvida por Freud. Segundo essa teoria, o 

comportamento agressivo é inerente ao ser humano e se encontra no nível primário da vida psíquica (“Id") do 

indivíduo, onde predomina o instinto de sobrevivência. 
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A Teoria da Subcultura Delinquente consiste na concepção de que o infrator aprenderia a prática de crimes 

em razão de sua convivência em certos ambientes, assumindo o comportamento de determinados grupos (facções 

criminosas, gangues urbanas e outras tribos marginais)  aos quais estaria vinculado por uma proximidade voluntária, 

ocasional ou coercitiva. É decorrente da "Teoria da Associação Diferencial", elaborada por Edwin H. Sutherland, que 

defende que a criminalidade, a exemplo de qualquer outro modelo de comportamento humano, é aprendida em 

conformidade com as convivências específicas às quais os sujeito está submetido em seu ambiente social e 

profissional. 
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De acordo com Heitor Piedade Júnior, em sua obra "Vitimologia: evolução no tempo e no espaço", 

heterovitimização ou autovitimização é "a ação ou efeito de alguém se autovitimizar ou vitimizar outrem (...)". 
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O vitimólogo Benjamin Mendelsohn fez, ao final da década de 40 e início da década de 50 do século 

passado, um estudo de classificação das vítimas que tem por base a correlação entre a sua culpabilidade e a do 

infrator. A tipologia da vítima sustentada por Mendelsohn leva em conta a culpabilidade do agressor e a do ofendido. 

Com efeito, quanto maior culpabilidade de um, menor é a culpabilidade do outro. De acordo com esses estudos, as 

vítimas podem ser classificadas basicamente em três grandes grupos: 1 – Primeiro grupo: vítima inocente: não há 

nenhuma forma de participação da vítima no delito que a lesiona; 2 – Segundo grupo: a vítima concorre para a ação 

delitiva e existe uma culpabilidade recíproca. 3 – Terceiro grupo: nestes casos são as vítimas que cometem por si a 

ação nociva e o agente da lesão, porém, de fato, não culpado, deve ser excluído de toda pena. No caso da vítima de 

estelionato que sofre o golpe do “bilhete premiado", a vítima é gananciosa e busca se aproveitar de uma situação 

aparentemente desfavorável – inexistente, pois tudo não passa de um fraude do “ganhador" - que acomete o suposto 

ganhador do prêmio (agente do estelionato) e acaba sendo penalizada pela sua ganância. 
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A vitimodogmática corresponde ao estudo do comportamento da vítima de modo tal que possa contribuir 

para a ocorrência do crime, interagindo de alguma forma com o delinquente que lhe causa dano em seu bem jurídico. 

Para a vitimodogmática, o comportamento da vítima é relevante para o crime do qual padece. 
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Os três modelos de reação social ou de resposta ao delito são o dissuasório, o ressocializador e o 

integrador.  

O modelo dissuasório, conhecido também como modelo clássico, enfatiza a punição do criminoso a fim de 

demonstrar que o crime não compensa. 

O modelo ressocializador tem como foco a ressocialização do criminoso, reeducando-o e, via de 

consequência,  reintegrando-o à sociedade. 

O terceiro modelo, conhecido como justiça restaurativa, defende uma intervenção estatal mínima, relegando 

o encarceramento do criminoso à última medida a ser tomada. 
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