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“Que os vossos esforços desafiem as impossibilidades, lembrai-vos que as grandes coisas do 

homem foram conquistadas do que parecia impossível.” 

 

Charles Chaplin 



RESUMO 

 

O que vamos expor é a tem por finalidade demonstrar a interpretação e analise metódicas dos 

pressupostos e as consequências o delito. A criminologia consiste basicamente em explorar a 

criminalidade, o criminoso, o crime e a vítima. A criminologia discorre a personalidade da 

pessoa criminosa e todos os fatores que o levaram a acometer este desvio de conduta. A 

Escola Clássica via o crime mera infração a lei, não se preocupava com a personalidade do 

autor, menos ainda as causas deste comportamento criminoso como o núcleo de toda doutrina. 

Já a Escola Positiva considera determinismo o comportamento criminoso como o núcleo de 

toda doutrina. Havendo alguns princípios fundamentais que são satisfatórias para o controle 

social e constitucional, que proporcionam garantias aos cidadãos, amparados pela 

Constituição Federal de 1988. A vítima é a pessoa que sofre a ameaça do agressor. O 

criminoso é todo aquele que cometeu um crime, por algum motivo que o levou a cometer tal 

ato, depois do apenado passar pelo sistema carcerário, a difícil aceitação e o retorno ao meio 

social. A política criminal, criminologia e vitimologia, estas áreas abastecem novas 

perspectivas na avaliação social, restaurar ideia sobre as políticas ao combate à criminalidade.   

 

Palavras-chaves: Criminologia Princípios Política Criminal Vitima. 



ABSTRACT  

 

This paper aims to demonstrate the methodical interpretation and analysis the assumptions 

and consequences of crime. Criminology is basically to analyze crime, crime, the criminal and 

the victim.  Criminology studies the personality of the criminal and all the factors that led him 

to commit such misconduct. The Classical School saw crime mere violation of law, not 

concerned with the personality of the author, much less the causes of criminal behavior. Since 

the School Positive determinism considers criminal behavior as the core of every doctrine. 

With some fundamental principles that are suitable for social control and constitutional 

guarantees that provide for citizens, supported by Federal Constitution of 1988. A victim is 

the person suffering the treat of criminal aggressor. O is everyone who committed a crime, for 

some that motivated him to commit such an act, after flowing through the prison system, the 

acceptance and return to the difficult social environment. The criminal policy, criminology 

and victomology, these areas supply new perspectives in assessing social policies to restore 

the idea of fighting crime. 

 

Keywords: Criminal, Criminology, Policy, Principles, Victim  
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho ter por objetivo de demonstrar os pretextos e as consequências do 

delito. Trataremos da criminologia que consiste basicamente em analisar o crime, a 

criminalidade, o criminoso e a vítima. A criminologia estuda a personalidade do homem 

criminoso e todos os fatores que o leva a realizar este desencaminhamento de maneira, a 

vítima e a pessoa que sofre a ameaça do agressor. O criminoso e todo aquele que cometeu um 

crime, por algum motivo que o levou a cometer tal ato, depois do apenado passar pelo sistema 

carcerário, a difícil aceitação e o retorno ao meio social. A política criminal, criminologia e 

vitimologia, estas áreas abastecem nova perspectivas na avaliação social, restaurar ideia sobre 

as políticas ao combate. 

Em primeiro momento abordaremos da criminologia, levando em conta seu conceito, 

que estuda a personalidade do homem criminoso e todos os motivos criminogeneos que os 

movem para o ato de realizar o crime, tornando-se um nocivo social, que se ocupa das teorias 

do direito criminal. Utilizando seu próprio método que é o indutivo, a ciência criminológica, 

fundamentalmente, objetiva a criminalidade e o homem criminoso, partindo dos contextos 

exógenos, da estática, da sociologia, da biologia e outras ciências humanas e sócias com o 

proposito particular de descobrir quais são os motivos que permitem o homem a realizar tal 

ato criminoso e das circunstâncias deste.  

A criminologia adquire independência e posição de conhecimento em momento em 

que o positivismo desenvolveu a aplicação do modo empírico, quando a analise, a observação 

e a dedução substituindo os argumentos, passando a ser de modo subjetivo, formal e dedutivo 

do universo tradicional. 

 Na sequência abordaremos alguns princípios que regulam o controle social e 

constitucional, de garantia ao cidadão pela Constituição Federal de 1988. E outros princípios 

fundamentais como o princípio da legalidade, é basicamente a implantação de um princípio de 

controle do poder punitivo do Estado submetendo sua aplicação em fronteiras que não pratica 

sejam excluídas todo o excesso do poder punitivo; entende-se que é limitado capacitando 

somente o poder estatal punitivo. Princípio de intervenção mínima que em orientar e limitar o 

poder incriminador do Estado, que uma determinada conduta só será criminalizada se for 

legitima e construir uma maneira indispensável para o acolhimento de um estipulado bem 

jurídico. O princípio da culpabilidade não se caracteriza como um fenômeno social. E por fim 
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o princípio da proporcionalidade a meio da grave proporção do crime cometido e a punição a 

ser aplicada. Ao delito deveram ser aplicadas sanções proporcionais e estritamente necessárias 

ao delito. 

A vítima, que pode ser tanto quanto a pessoa jurídica ou, no entanto a pessoa física, no 

caso de um bem que lhe pertença sofra lesão ou ameaça. Não deixando de destacar que a 

vítima difusa, qualifica-se as vítimas de um ato criminoso no qual não é possível apontar com 

certeza quem é o detentor dom lesado. O estudo da participação no crime é o ramo da 

vitimologia, conhecido como vitimodogmatico, que é analisado se houver contribuição da 

vítima para o fato, esta abordagem deve ter que ser ressaltante, pois é deste enfoque que se dá 

origem a situações como o consentimento do ofendido, culpas concorrentes e a provocação da 

vítima. O nosso sistema penal tem como base, a perseguição ao delinquente infrator e na sua 

penalidade, que nem sempre é sucedida com sucesso, sendo assim, uma coisa que mais ou 

menos sempre falha. 

O projeto de mediação em crises, em contrapartida, a reparação, a compensação do 

dano, ao auxílio médico, jurídico e psicológico, são algumas das ações implantadas com 

sucesso no apoio das vítimas. A partir dos trabalhos a respeito da vitimologia, por Mendelson 

e Von Heiting, no fim dos anos 40 houve um grande avanço, a vitimologia e os movimentos 

pelo direito das vítimas constituírem, os movimentos existentes no sentido de acelerar os 

sistemas da justiça penal, impulsionando mecanismos para abrir novos horizontes na 

investigação e na ação em matéria criminológica. 

O criminoso que é todo aquele que cometeu um crime. Delinquentes, vítimas e a 

sociedade, de um modo genérico são os protagonistas dos acontecimentos delitivos. As 

pessoas que não possuem integridade mental, por doença ou por desenvolvimento incompleto 

ou retardado não são considerados criminoso verdadeiro que possuído inteligência suficiente e 

exercício de vontade, capacitado para produzir o resultado desejado. Há os princípios básicos 

da atuação do homem n a sociedade, seus princípios religiosos, o pessoal especializado, como 

se o adulto fosse uma criança novamente no sentido de ser ordenado pelas escolhas da vida, 

descobrindo uma maneira de lidar com o aprendizado e a convivência a comportar-se na 

sociedade. Para a ressocialização dos egressos do sistema penitenciário que cumpre pena, com 

seu retorno ao convívio social. Durante a execução penal, para que a educação tenha efeito é 

necessário um suporte profissional do ramo orientando os egressos do sistema penitenciário 

no tratamento com outras pessoas. 
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Em tal caso, temos que apresentar a dimensão da criminologia na sociedade, e o 

sentimento de insegurança que o criminoso traz para a sociedade, porém a volta deste para a 

sociedade é fundamental sem descriminação. 
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CAPÍTULO 1 – CRIMINOLOGIA E SEUS CONCEITOS 

 

A palavra Criminologia tem seu parecer em estudar o crime, e seu significado vem do 

latim crimino, e do grego logos. No que damos a entender o pensamento de Afrânio Peixoto, 

é que a criminologia, ó o ramo que se aprofunda nos estudos do criminoso e do crime 

cometido, ou seja, a criminalidade. Esta expressão tem resguardado o fundamento do que traz 

o preceito conservado ao estado do crime, assim atingiu o ramo integral da criminalidade. A 

criminologia não é baseada apenas em estudar o crime, entretanto, enquadram-se as 

conjunturas sociais, a vítima, o criminoso, entre outros.  

É a atividade que analisa o homem delinquente, o temperamento de sua personalidade 

e as fontes que o incrimine; a criminalidade, o que gera intensidade de sua nocividade social, 

a intranquilidade e a insegurança que acarreta a sociedade e seus integrantes. Assim como 

estuda a incapacidade e o interdisciplinar onde ocorre a instrução do crime, do indivíduo 

infrator, da ocorrência, e a recaída no crime implementando uma política voltada no sentido 

de erradicar o marginalismo, com isso destacando a preservação visando a consequência do 

criminoso para que o mesmo seja reintroduzido na sociedade.  

Podemos destacar que, a criminologia para alguns doutrinadores procura analisar a 

vítima, o crime, o criminoso e a criminalidade, assim, passando pela sociologia, pela 

psicopatologia, psicologia, religião (sendo essa, em casos de crimes satânicos), antropologia, 

politica, enfim, encontramos a criminologia progride no mundo da atividade humana. 

Farias Junior, entende por criminologia: 

A criminologia é uma ciência humana e social que tem por objetivo o homem 

criminoso, e dada complexidade dos fatores criminogenos, a certeza e a generalidade 

têm que ser apenas relativas variáveis, posto que cada delinquente é um ser distinto 

neste caso a certeza tem que ser apenas aproximada, recomendando-se prudência na 

generalização. Por fim, a Criminologia visa a solução do problema através da 

prevenção da incidência e da resistência do crime. (FARIAS JÚNIOR, 1993, p. 22). 

E de acordo com Lyra: 

A criminologia é uma ciência geral porque cuida dele de modo geral. Em relação a 

sua posição, a criminologia é a ciência particular, porque no seio da sociologia e sob 

sua égide, trata particularmente da criminalidade. É uma manifestação e os efeitos 

da criminalidade a política opor assistencialmente à etiologia da criminalidade e da 

periculosidade preparatória da criminalidade suas manifestações e efeitos. (LYRA, 

1990. p.8). 
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1.1. A criminologia como ciência 

A ciência criminológica objetiva, especificamente, a criminalidade e o indivíduo 

criminoso, utilizando metodologia própria que é o método indutivo, partindo dos contextos 

exógenos e endógenos, da estatística, da sociologia, da biologia e de diferentes estudos sociais 

e humanos para tirar conclusões particulares sobre os motivos que levaram a criminalidade e 

das circunstancia do crime. 

A criminologia é o ramo que por finalidade tem caráter universal uma vez que engloba 

todos os países em seu fato criminal, de mais haja atos que, em certos países, sejam apontados 

os crimes e as vezes de modo que não é estudado pelos mesmos motivos. A criminologia 

sendo uma ciência humana e social que tem por objetivo o homem criminoso é complexa em 

relação aos fatores criminógenos, a certeza e a generalidade tem que ser apenas relativas e 

variáveis, uma vez que cada delinquente é um distinto recomendando-se neste caso a certeza 

apenas relativa com muita prudência evitando generalizações. 

A ciência criminológica, tem por objetivo, por ser finalística, a maneira de solucionar 

o  obstáculo da criminalidade prevenindo a incidência e da reincidência no crime. Claramente 

observa-se que a ciência criminológica difere das chamadas ciências exatas, vistos que nas 

exatas estão presentes a certeza e a generalidade, o necessário e o eterno, visto que suas leis 

são invariáveis e eternas, com resultados sempre certos e genéricos. Ocorrendo mesmo em 

relação às leis da física, da química e da matemática. 

De acordo com José Carlos Gomes, em seu livro A vitimologia como mecanismo para 

a prevenção do estado, que discorre: 

A criminologia é uma ciência. Reúne uma informação valida, confiável e contratada 

sobre o problema criminal, que é obtida graças a um método (empírico) que se 

baseia na análise e observação da realidade. Não se trata de uma “arte” ou de umas 

“práxis”, senão de uma genuína “ciência”. Precisamente por isso a Criminologia 

dispõe de um objeto de conhecimento próprio, de um método ou métodos e de um 

solido corpo doutrinário sobre o fenômeno delitivo, confirmado, por certo, por mais 

de um século de investigação. (GOMES, 1997, p.43).  

Já Roberto Lyra traz:  

A Criminologia é uma ciência que estuda as causas e as concausas da criminalidade 

e da periculosidade preparatório da criminalidade; as manifestações e os efeitos da 

criminalidade; a política a opor, assistencialmente preparatória da criminalidade, 

suas manifestações e seus efeitos. (LYRA, 1990. P.6) 

Não se importando em se relacionar ou se comunicar com outras ciências que se 

preocupam também com o ser humano, mas com relação ao comportamento criminoso, o 
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homem criminoso em si, o relacionamento em si, o relacionamento no meio social, a 

criminalidade, a insegurança que esta provoca no meio social. 

A criminologia, apesar de se relacionar com outros ramos não excluiu a sua essência e 

nem sua característica do fato autônomo, as ciências em que falamos, bem como pesquisas 

feitas, onde ocasionalmente, ou subsidiariamente, ou complementarmente, referencias do 

indivíduo delinquente ou da criminalidade, não acarretando objetivamente, assim não estando 

este dentro de sua análise e método de estudo. A criminologia aprofunda-se seu entendimento 

no delito, de maneira em que o fator seja de ordem social, com isso, objetivando também os 

fatores sociais que tem influência em sua pratica. A ciência biológica, como exemplo, abrange 

o estudo e a pesquisa sobre os seres vivos, não objetivando especificamente o estudo do 

homem criminoso e nem o estudo da criminalidade; as condições de existência do homem em 

sociedade e consequentemente o desenvolvimento da sociedade, mas especificamente não 

objetiva o homem criminoso e a criminalidade. Conhecemos uma disciplina, cujo nome é 

Sociologia Criminal, que faz parte integralmente da Criminologia, abordando o fenômeno 

delituoso como comportamento de ordem social. Os fatores sociais que influenciam em 

relação â praticam criminosos, também são investigados, mas não de forma abrangente sobre 

fatores exógenos, muito menos os fatores endógenos. Ocorrendo o mesmo com as demais 

disciplinas, 

Conforme a citação de Molina: 

A criminologia adquiriu autonomia e status de ciência quando o positivismo 

generalizou o emprego do método empírico, isto é, quando a análise, a observação e 

a indução substituírem a especulação e o silogismo, superando o método abstrato, 

formal e dedutivo do mundo clássico. Submeter a imaginação à observação e os 

fenômenos sociais às leis implacáveis da natureza foram uma das virtudes, segundo 

Comte, do método positivo, do método empírico. (MOLINA, 1997, p. 46). 

 

1.2. A origem dos fundamentos da escola clássica 

O método suposto, que aceita na ordem do conhecimento, os fatores independentes da 

experiencia, o método metafisico, que nos dá a chave do conhecimento do real, onde podemos 

deduzir, para encarar todos os problemas, recentes ao crime e à pena. 

Escolha Clássica, foi conceituada através dos mentores da Escola Positivista. Segundo 

Garcia; Molina; Gomes, os responsáveis do iusnaturalismo vislumbram o crime: 

(...) fato individual, isolado, como mera infração à lei: é a contradição com a norma 

jurídica que dá sentido ao delito, sem que seja necessariamente uma referência à 
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personalidade do autor (mero sujeito ativo do fato) ou à sua realidade social, para 

compreendê-lo. O decisivo é o fato não o autor. A determinação sempre justa da lei, 

igual para todos e acertada, é infringida pelo delinquente em uma decisão livre e 

soberana. (GARCIA; MOLINA e GOMES, 2002, p. 176) 

Para a Escola Clássica, em relação à pena, apresentam-se três teorias. Absoluta: que 

enxerga a pena como um quesito de justiça. Relativa: que apresentava um método mais 

simples de cautela geral e especial. E por fim, a Mista, onde, as duas primeiras se unem. 

A Escola Clássica, segundo seus seguidores ou artífices, concentra-se na 

imputabilidade material, culpabilidade moral e perturbação social que o crime venha a 

acarretar. O delinquente é apenado pelo mal praticado e não pela ação delituosa que se quer 

evitar. As penas e a justiça são punitivas, afetiva, retributiva, comutativa, intimidativa e 

expiatória, tudo isso fundamentando no livre artritismo. 

 

1.3. Origens da Escola Positiva 

Diferentemente da Escola Clássica, onde o homem infrator é provido do livre juízo, 

não considerando as causas e fatores criminogênos influenciadores do comportamento 

criminoso, a Escola Positiva, considera o determinismo do comportamento criminoso como 

eixo principal de toda a sua doutrina. O que leva o indivíduo a cometer crimes? Quais os 

fatore que o levaram a cometê-los? Como se podem desvendar esses fatores? 

Com a publicação do livro O homem delinquente de César Lombroso, em 1876 é que 

os questionamentos a respeito passaram a ser dadas. Foi a partir desta obra que se passou a 

conceituar a realidade tanto da Criminologia, tanto quanto a da Escola Positiva. 

a) Os fatores criminogênos, podem considerar os externos ou exógenos e os 

internos ou endógenos. Desde épocas remotas já se vislumbravam esses fatores: 

socioeconômicos, socioambientais, sócio ético pedagógico, etc.  

b) As ideias Lombrosianas, baseando-se nas pesquisas da trasformacao da espécie 

humana de Darwin e nos precursores da Antropologia Criminal e aproveitando a condição de 

medico do sistema penitenciário italiano, Lombroso, após de realizar autopsias em inúmeros 

cadáveres chegaram à conclusão que havia uma relação muito intima entre o instinto 

sanguinário do homem e seu harmônico primitivo. Em seu livro “I’ uomo delinquente”, em 

1876 admitia essas hipóteses: 

 O indivíduo delinquente devidamente dito é nato; 
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 É idêntico ao louco moral; 

 Apresenta base epilética; 

 Constituem, por um conjunto de anomalias, tipos especiais (chamado tipo 

Lombrosiano) classificava o delinquente em: 

A – Nato; 

B – Louco; 

C – Por paixão; 

D – De ocasião; e 

E – O habitual. 

Especialmente para os delinquentes de ocasião, Lombroso admitia influência dos fatores 

sociais juntamente com os fatores biológicos ou antropológicos, que eram predominantes no 

comportamento criminoso. 

 

1.4. A análise e a metáfora em criminologia 

Com a entrada do século XX, onde começou a surgir alternativas propriamente dito 

onde à prisão acreditava que poderia ser um instrumento para a recuperação do delinquente. 

Por muito tempo acreditou-se, de maneira otimista, que a prisão era o instrumento apto a 

reabilitar o delinquente e reintroduzi-lo na sociedade. Mas a prisão tradicional quer era 

carregada de otimismo passou a ser enxergada com uma certa desconfiança. As críticas têm 

sido persistentes que hoje é visto como a impossibilidade, completa ou relacionada, 

vinculando os impactos positivos em cima daquele que foi punido. 

A prisão, nos dias de hoje é concebida como um mal necessário. Requer assim 

melhorar a pena restrita de liberdade, assim quando for necessária, e substitui-la quando 

possível. Com isso, vimos que as penas restritas de liberdade, necessitam de ser aplicadas nas 

suas sentenças de imensa duração e para aqueles que forem condenados efetivamente 

perigosos e de difícil recuperação. 

O questionamento a respeito da pena privativa de liberdade de maneira proferida, 

porém de prisão e consagrando assim a prisão própria, desmoralizando e denegrindo, 

embrutecendo o apenado. Hoje, sobejamente tem-se o nítido conhecimento de o reforço da 

prisão onde os valores negativos do apenado, assim tendo um código de valores diferentes 

daquele da sociedade. 
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 O objetivo que se buscar é delimitar a prisão, onde as situações que reconhece as 

necessidades, assim impedindo, a sua execução criminógena cada vez mais forte. 

 As deficiências nas condições penitenciarias na maior parte dos países do todo mundo 

e, sua persistência, tende a ser uma realidade cotidiana e faz pensar que a prisão se encontra 

efetivamente em crise. Sob uma óptica, menos radical essa crise não veio estritamente de sua 

essência, mas, sim de uma deficiente atenção que a sociedade e principalmente as autoridades 

e governantes tem dispensado ao problema penitenciário que exige urgentemente de radicais 

reformas no sentido de converter a pena privativa de liberdade em um meio de onde a 

reabilitação do apenado seja atingida. 

 

1.5. Teorias das Influências  

Teoricamente as influencias giram em torno das importâncias dos fatores sócias na 

tentativa de explicar a delinquência. As interações sociais problemáticas ou negativas 

influenciam, de maneira integral no sentido social, objetivando evitar a criminalidade. 

A estrutura e o funcionamento social seriam influenciador dos desequilíbrios, 

especialmente dos existentes entre as metas sociais e os mecanismos, ora existentes e 

disponíveis a ser alcançado, gerando tensão entre os indivíduos. 

Podemos destacar entre as teorias da influencia as seguintes: 

 Teoria ecológica; 

 Teorias do controle social informal; 

 Teoria dos vínculos sociais; 

 Teoria da tensão; e  

 Teorias das subculturas. 

A chamada Escola de Chicago, foi a responsável pelo desenvolvimento da teoria 

ecológica, no ano de 1982, através do recém-formado Departamento de Sociologia da 

Universidade de Chicago, cujo seus idealizadores foram Robert Park, Ernest Burguess, 

Clifford R. Shaw e Henry Mackay. 

De início, acreditava-se que os meios sociais, onde as pessoas se inseriam as 

contaminadas, como se fora uma doença. Esse contato social como comportamentos 

criminosos induziam pessoas a conviver e assimilar com a maior naturalidade as ilicitudes. 
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Através de pesquisas de campo, os cientistas concluíram o que já se suspeitava de que 

existia uma serie de padrões da distribuição da delinquência pelos vários bairros da cidade. 

Concluindo que o índice de comportamento criminoso era sobejamente, nas áreas mais pobres 

da cidade, muito maior. 

A desorganização social era a responsável pelo comprometimento no controle social 

tendo como consequência o agravamento da delinquência e da conduta delitiva. Como 

solução aos pobres delitivos propunha-se a imediata erradicação dos focos de miséria, 

criando-se oportunidades no sentido de uma vida mais digna. 

Garrido, Stangeland e Redondo (2001, págs. 183-212), chamam a atenção no seguinte: 

“as deficiências sanitárias ou a pobreza são sem dúvidas objetivas saudáveis em toda a 

sociedade, desde que eliminados, mas com o progresso nestes campos não vem 

necessariamente associado a uma diminuição contingente da delinquência”. 

Tentando, de acordo com as normas sociais, sem a intervenção direta do Estado, a 

conduta criminosa coloca o conhecido controle social informal. 

 Greco, citando Reckless (2006, p. 46), “propõem que existe controle interno e 

externo, pela teoria da contestação, a possibilidade de evitar e prática de comportamentos 

delitivos, exemplo; autocontrole, autoconceito (que o agente faz de si próprio)”. 

A teoria da neutralização ou da deriva proposta por Sykes e Matza, citado por Greco, 

(2006, p.46), “afirma que os jovens ainda na fase de amadurecimento, comportam-se como 

barcos à deriva, não sabendo se deve ou não cometer o delito. Como estão à deriva não sabe 

discernir entre delinquência e os mecanismos que os afastam dela”. 

Essa teoria de neutralização ou da deriva enfatiza várias técnicas no sentido de o 

agente cauterizar o sentimento de culpa em face de infração penal cometida argumentando 

uma seria a seguir: 

- Desclassificação da vítima; 

- Condenação daqueles que condenem ou fazem as leis; 

- Demonstração de lealdade superior; 

- Negação da justiça; 
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- Argumento de que “todo mundo faz a mesma coisa”; e 

- Provocação da vítima nos delitos sexuais etc. 

A Teoria da tensão, cuja obra é de Robert Merton citado por Greco, (2006, p. 47), 

“atribui ao sonho americano que, numa alusão, onde todos podem ou tem as mesmas 

oportunidades de se tornarem vencedores, independentemente de suas origens ricas ou 

pobres”. 

Mas, quando a realidade é mostrada e se descobre o discurso que enaltece a figura do 

vencedor, ano passa de mera falácia, inicia-se a chamada tensão. Apesar de o Estado afirmar 

que a capacidade de todos é igual para vencer na vida, obviamente chances, mesmas 

oportunidades ou não, mesmo os meios necessários, não são garantias para que alguém se 

transforme em um vencedor, principalmente estando inserido numa sociedade eminentemente 

capitalista. 

A Teoria das subculturas, ou melhor, dizendo, teoria das contraculturas, aborda em sua 

essência os grupos de formação subculturais. Grupos esses, cujos comportamentos fogem a 

aqueles ditados pela sociedade e os fins por ela propostos. 

Os grupos subculturais, segundo na visão, desenvolvem mecanismos e 

comportamentos que entram em choque com aqueles comportamentos determinados pela 

sociedade em sua maioria. Os jovens integrantes de grupos subcuturais tem grandes 

dificuldades em discernir entre meios e fins que se dão na coletividade, principalmente entre 

as classes menos favorecidas gerando tensão, estresse incomodo social. Daí para situações 

que os levem consequentemente a um comportamento criminal. 

Concluindo, importante ressaltar, a importância do banimento definitivo dos 

preconceitos sociais, buscando um equilíbrio educacional entre as classes sociais, visando 

proporcionar aos menos favorecidos possibilidades para se estruturarem em sua formação 

psicossocial, proporcionando-lhe maneiras para proporcionar uma vida melhor, e de 

crescimento, para que assim, não sigam o caminho do crime. 
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CAPÍTULO 2 – ANÁLISES DE CORRELATOS 

 

O objetivo deste capítulo visa demonstrar mediante análise de estudo de trabalhos 

correlatos que o tema exposto por mim nesta monografia é tão praticado e exposto na mídia 

mundial e brasileira por nossa sociedade, nossos comunicadores. Este método se torna 

importante, ao passo que com estas análises reforça o problema exposto nesta monografia 

que criminologia, a vítima e o infrator, que cerca a realidade da nossa sociedade. Além de 

fazer com que as hipóteses defendidas serão bem mais discutidas e relevantes do que 

imaginamos.  

Para isso serão apresentadas as análises de dois trabalhos correlatos ao tema. O 

primeiro intitulado “vitimologia e seus direitos”, de autoria de Paulo Junior Ferraz, Bacharel 

em Direito pela FADOM, pós-graduado pela Universidade Gama Filho/RJ em Direito 

Público Material e Professor dos cursos de Direito e Sistemas de Informação da Faculdade 

Pitágoras Unidade Divinópolis/MG, além de Advogado Criminalista inscrito na OAB/MG. 

O segundo trabalho intitulado de “vitimologia: vítima e crime” de autoria de Tatiane Aline 

Oliveira de Souza, aluna do 4º Período do Curso de Direito da Faculdade Atenas – Paracatu - 

MG. 

 

2.1. TRABALHO CORRELATO 1 – VITIMOLOGIA E SEUS DIREITOS 

O artigo que vamos estudar tem também por finalidade o significado da palavra 

criminologia, que por sua vem latim crimino e do grego logos, na qual estabelece estudo, ou 

seja, criminologia seria o estudo de crime. 

Porém, criminologia traz o conceito que podemos dizer que vai além de seu 

significado de origem. Segundo o doutrinador jurista Antônio Garcia-Pablos de Molina, 

define a  Criminologia “como ciência empírica e interdisciplinar, que se ocupa do estudo do 

crime, da pessoa do infrator, da vítima e do controle social do comportamento delitivo, e que 

trata de subministrar uma informação valida, contrastada, sobre a gênese, dinâmica e 

variáveis principais do crime, comtemplando este como problema individual e como 

problema social, assim como sobre os programas de prevenção eficaz do mesmo e técnicas 

de intervenção positiva no homem delinquente e nos diversos modelos ou sistemas de 

resposta ao delito” 
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Podemos dizer então, que a Criminologia é o ramo que desenvolve um estudo do 

crime, o ato em que a pessoa se referindo como delinquente e as considerações que o fizeram 

realizar determinada delinquência; a vítima em seu procedimento e as os que muda a sua 

vida após tal consequência; sendo assim, buscamos encontrar um jeito de solução para 

prevenir os ataques da pratica criminosa, com a finalidade de reter a conduta da criminosa. 

Na esfera do Direito Penal, determinada conduta acompanha-se como um todo em 

regras jurídicas para precaver os crimes e se juntam para instruir a incidência e para que tais 

normas sejam validadas, uma organização geral do crime, como se aplica e executa as 

medidas cabíveis.  

Entretanto, o proposito que se pretende alcançar ao Direito Penal, é reconhecer o fato 

criminoso, que o cometeu, ou seja, o autor, e executar as medidas cabíveis ao delinquente.  

Por outro ponto de vida, a Criminologia se aflige bem como uma categoria de Crime. 

Todavia, estuda os motivos essências e superficiais que levaram o autor a cometer a tal 

conduta, além de que, a atitude da vítima e seus efeitos que o convenceu a cometer tal crime, 

sendo assim, atentar-se com a evolução e uma maneira de solucionar maneiras de prevenir 

tais práticas criminosas. 

Discorre da ciência interdisciplinar que se dedica em averiguar os tópicos 

biopsicossociais que acarretaram e conduzem o gênero crime. 

Neste fato, o conhecimento da Criminologia tem por objetivo, que podemos dizer que 

é mais amplo do que o Direito Penal traz, sendo que consiste em: 

a) Crime; 

b) Criminoso; 

c) Vítima; e  

d) Soluções preventivas as práticas criminosas. 

 

Tradicionalmente, na altura em que se assentou em chamar de Justiça Privada, aquele 

que sofreu o atentado, ou seja, a vítima em si que é a parte principal de tal fato delitivo. A 

reação que a vítima pode ter após sofrer o crime está outorgado a ela, tendo em si o 

pensamento que está com direito de arrumar uma vingança contra o criminoso. 

Contudo, com o estabelecimento do Estado, a vítima, temos o sujeito de direitos, 

passando assim a ser o sujeito passivo de uma conduta infracional da lei do Estado. A vítima 

é retirada de sua função, sendo esta como testemunha de tal acontecimento criminoso. 

Menosprezado da ação penal, através de fundamentos em que o crime seja solucionado 

através de um procedimento no qual garantirá a neutralidade na aplicação da lei. 
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Destaca-se que na maioria dos crimes comuns cometidos no Código Penal tendem a 

ser de ação penal pública. 

Diante desta visão, o crime é olhando como um simples confronto entre quem 

cometeu e as sanções punitivas do Estado, deixando assim a base em tudo que ocorreu 

durante o conflito, que concebe expectativas bem diferentes e ocorrendo uma presunção 

punitiva estatal. Destarte, a vítima por sua vez, ela é julgada apenas como simples objeto, 

sendo que podemos esperar que por sua vez, ela se atente com sua função, que seja ela a 

testemunhal, tal como todos os inapropriados e riscos que irão se ocasionar. 

A vítima, desde do presente ato onde Estado absorveu a disposição da Justiça, foi 

neutralizada. 

Os criminólogos Hans Von Hentig e Benjamin Mendelsohn, traz que no século 

passado, começaram um movimento político e cientifico, com o intuito de desviar 

principalmente a concentração da vítima, tudo isso surgindo desde o estudo da vitimologia. 

Despertando-se, desta maneira a etapa do “renascimento processual da vítima”. 

 

2.1.1. Crítica 

Outrossim, podemos dizer que foram criadas medidas protetivas de urgência, com a 

intenção de resguardar a integridade física, sexual, patrimonial, psicológica e moral de quem 

sofreu o delito, sendo então a vítima. Diante de tal, a vitimologia cooperou para que se 

determinasse uma forma de reintegração da vítima no processo de comprometimento do 

delinquente com o propósito de buscar uma solução mais capaz à pratica do delito. 

 

2.2. TRABALHO CORRELATO 2 – VITIMOLOGIA: VÍTIMA E CRIME 

 

Este artigo vem expressar a vitimologia, que é o ramo que nos interessa muito, pois 

ela estuda a vítima em si, em todas as suas formas. Diversas vezes, para entender a 

psicologia pertencente ao autor, como a parte principal do crime, tornando-se fundamental 

para poder entender a sociologia especifica sobre a conduta da vítima. A vitimologia surgiu 

posteriormente a II Guerra Mundial, não somente para proteger as vítimas dos crimes, 

entretanto para cuidar de sua convivência com o delinquente, na dificuldade do 

acontecimento criminal onde mistura o debate interpessoal. 
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Mendelsohn e Hentig, são os fundadores da vitimologia. Mendelsohn sustenta não ser 

mais capaz de conceituar as vítimas como menores sujeitos passivos de um crime, sendo que 

por uma única vez suas atitudes podem induzir o criminoso a praticar a infração penal. Com 

exceção de falar que a vitimologia não se engloba apenas como uma parte da Criminologia, 

mas sim como uma ciência e disciplina autônoma. 

Por vitimologia, entende-se que é a parte em que se analisa em inúmeros planos. A 

análise aqui citada pode-se de dizer que sobre um ponto mais aberto e integral, sendo: 

psicológico, social, econômico e jurídico. Porém, existem várias obras que traz como 

menção ao modo de comportar das vítimas nos crimes: Fritz R. Paasch, acredita-se na lógica 

de que o verdadeiro mentor da vítima, ou da vitimologia. 

 

2.2.2. Crítica  

Por fim, ao analisarmos a possível semelhança que tem entre a vítima adiantar o 

acontecimento do suposto crime e definindo a maneira de sua personalidade que pode sofrer 

de alguma doença psíquico. Nem sempre, podemos utilizar que por causa de tal transtorno 

seja ele qual for, independente dos princípios orgânicos para se esconder do crime que foi 

praticado, com isso alimentando o estado de imputabilidade plena ou imputabilidade 

atenuada. 

Analisando através do um posicionamento medico, Código Penal, no seu artigo 26, 

parágrafo único, refere-se a aqueles que portem de algum tipo de insanidade mental agitada, 

independentemente que essa desorganização pode não constituir doença mental.   

Para finalizar, podemos chamar aqueles que foram atingidos por tais transtornos 

semi-responsáveis, os quais, relacionadas a capacidade de compreender o caráter ilícito da 

ocorrência por eles praticado ou de estabelecer de um acordo com essa assimilação, tendo a 

imputabilidade atenuada e posicionam na classificação intermediaria entre os que tem a 

mente sã e os intermediários insanos. 

 

2.3. Considerações a respeito dos trabalhos correlatos  

Com os estudos dos autores acima citados, concluímos sem dívida que o estudo da 

vitimologia ocasionou um grande prosseguimento para o Direito com um todo. Por meio 

desta, podemos interpretar de uma forma diferente a personalidade da vítima 

simultaneamente com suas atitudes, ações e reações. Com isso, o seu entendimento através 
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do estudo pode ser tão abrangente, pois ela alcança diversos campos psicológicos, 

sociológicos, econômico e jurídico. Como já sabemos, através dos estudos dessas matérias, a 

vitimologia, não vem da ciência criminologia, e sim de um ramo independente. De acordo 

com Hentig, Fritz e Mendelsohn, aquele que sofre tal conduta, ou seja, à vítima dispõem 

também de um mesmo nível de importância do delinquente, já que, ao longo de seu 

comportamento, é apropriado de promover um fato criminógeneo.  

Desta maneira, se torna necessariamente aprofundar nos estudos em relação junto da 

vítima, autor e vítima, causador, motivadora do crime. Demorou muito tempo, para trazer 

alguns estudos realizados onde acerca da vítima causadora de situações criminosas. Todavia, 

ocorre ainda discussões sobre o tema que não adiara, sendo um tema bastante abordado com 

bastante destaque de nós, operadores do Direito, que estamparemos e provaremos hipóteses 

desse tipo de vítima.  
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CAPÍTULO 3 – PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA CRIMINOLOGIA 

 

Neste capitulo vamos dar uma importância, falando sobre os principais fundamentos 

legais constituído na criminologia, com isso englobando assim a lei penal e seus fundamentos, 

os elementos penais nos quais os de suma importância o princípio da legalidade ou da reserva 

legal, onde estabelece que só será apontado como infração penal a norma prevista na lei.  

Assim estipulando a conduta executada pelo agente não estar vinculada como ato 

ilegal pela lei, essa absolutamente será concedida, livre e impunível por parte do Estado. A 

constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º inciso XXXIX, traz o Princípio da Reserva 

Legal no Brasil, no qual estabelece: 

Art. 5º. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:  

(...)  

XXXIX – não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia 

cominação legal;  

(...)  

Entendemos então, que para que ocorra um crime tenha que ter uma lei especificando, 

caso não haja não é considerado crime, sendo assim, não tendo uma pena para tal ato, ou seja, 

uma lei escrita, estrita e justa. 

 

3.1. A Lei Penal e seus Princípios  

Em dias atuais, quando falamos em violência ou crime em si é um fenômeno social 

normal. Durkeim (1895, págs. 92-93), em sua obra Las Reglas Del Método Sociológico, 

afirma que o crime não é privilegio da maioria das sociedades, mas sim em todas as 

sociedades constituídas pelo ser humano. Durkeim, afirma ainda que o delito não é um 

fenômeno social normal, cumprido, segundo ele a importante função de manter aberta a via 

que a sociedade precisa para se transformar. Sob outra óptica, as afirmações de Durkeim são 

apreciadas pelo menos em parte, quando afirmam que as relações humanas são contaminadas 

pela violência, necessitando uma contrapartida da sociedade com a elaboração de normas que 

regulam.  
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O ilícito penal, que é a modalidade mais grave do ilícito jurídico, cujo gerador é o fato 

social, lesa os bens mais importantes dos membros da sociedade.  

O direito penal surgiu quando as violações aos defeitos e interesse do indivíduo, como 

ser social, fogem de maneira desproporcional, tornando os meios de controle social 

ineficientes para a harmonização e a convivência social, cuja natureza visa resolver conflitos e 

ao mesmo tempo saturar rupturas produzidas pela desinteligência os homens, eventualmente. 

O direito penal é a denominação mais utilizada nos dias atuais e no direito 

contemporâneo, sendo um termo bastante utilizado, principalmente no ocidente. Os anglo-

saxões até nos dias de hoje utilizam a terminologia, ou expressão criminal Law, apesar da 

expressão estar em discurso desde o século passado. Durante a evolução da denominação 

Direito Penal foram argumentados outros nomes que, contudo, doutrinariamente falando não 

conseguiam a preferência e nem foram escolhidas pelas nações desenvolvidas no que diz 

respeito dos seus ordenamentos positivos. 

O conjunto de normas jurídicas que tem por objetivo a determinação de infrações de 

natureza penal e suas sanções correspondentes, penas e medidas de segurança, é o Direito 

Penal Administrativo sistematização desse conjunto, isto é, normas e princípios têm como 

objetivo tornar a convivência humana em sociedade possível, focando sempre e de maneira 

rigorosa os princípios de justiça.  

Os principais estudiosos do Direito Penal pátrios seguem no mesmo sentido e direção: 

Noronha, o Direito Penal é “o conjunto de normas jurídicas que regulam o poder punitivo do 

Estado, tendo em vista os fatos de natureza criminal e as medidas aplicáveis a quem os 

pratica”. Marques, Direito Penal “é o conjunto de normas que ligam ao crime, como fato, a 

pena como consequência, e disciplinam também as relações jurídicas derivadas, para 

estabelecer a aplicabilidade de medidas de segurança e a tutela do direito à liberdade em face 

do poder de punir do Estado”. (BITENCOURT, 2006, P. 7). 

Em tese podemos chamar de princípios que regulam o controle penal e constitucional 

de direitos fundamentais de garantia do cidadão, ou somente de Princípios Fundamentais de 

Direito Penal de um Estado Social e Democrático de Direito, que são princípios de garantias 

do cidadão, amparados pelo preceito do texto constitucional de 1988 (art. 5º), diante do poder 

punitivo estatal. 
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O Iluminismo, com seu ideal de igualdade e liberdade, definitivamente do Estado 

absolutista, onde o Direito Penal tinha um caráter, segundo sua forma mais cruel do que 

aquele pregado pelo Iluminista, onde as intervenções estatais nas liberdades individuais eram 

limitadas. Esses princípios limitadores, em sua grande maioria, passaram a fazer parte 

integrante dos Códigos Penais de Países Democráticos ao ponto de receberem guarida 

constitucional no que diz respeito aos direitos fundamentais do cidadão. 

Explicita ou implicitamente, encontram-se nos dias de hoje, inseridos em nossa 

Constituição Federal (art. 5º), todos esses princípios. 

 

3.2. Princípios Penais 

Em conformidade com princípio da legalidade ou da reserva legal o excesso dos meios 

empregados pelo Estado na punição do delito, não se levando em conta a precária intervenção 

dos direitos do cidadão, mais elementares, impõe, basicamente, a implantação de um princípio 

de controle do poder punitivo do Estado submetendo sua aplicação em fronteiras que na 

prática sejam excluídas todo o excesso e arbitrariedade do poder punitivo estatal.  

O princípio da legalidade ou da reserva legal efetivamente é um limitador ao poder 

punitivo estatal. Apesar de esse princípio fazer parte fundamental do Direito Penal, em 

determinados Estados, sua constituição e reconhecimento passam por longos processos, com 

avanços e recuos, muitas vezes não passando de mera “fachada formal”. Fuerbach no início 

do século XIX, já consagrava o princípio da reserva legal. Os regimes totalitários, não 

reconhecem que o princípio da reserva legal é um imperativo que não admite desvio nem 

exceções, representados como sendo uma conquista da consciência jurídica cuja base se 

alicerça na exigência da justiça.  

Pelo princípio da legalidade ou da reserva legal, a elaboração de leis incriminadoras é 

função exclusiva da norma, isto é, nenhum fato pode ser considerado crime e nenhuma pena 

criminal pode ser aplicada sem que antes da ocorrência desse fato exista uma lei definindo o 

como crime e combinando-lhe a sanção correspondente. Cristalina e precisa deve ser a lei na 

definição da conduta proibida. 

A constituição brasileira de 1988, em seu art. 5º, incisos XXXIX, determina que “não 

haverá crime sem lei anterior que o defina, sem pena sem prévia cominação legal”.  
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De acordo com o princípio da intervenção mínima citada anteriormente o arbítrio 

judicial este limitado, mas não impede que o Estado, observa a reserva legal, gerem tipos 

penais que a prática não funciona, e combinem com sanções cruéis e degradantes, impondo a 

premente necessidade de evitar, ou se possível, eliminar o arbítrio do legislador. 

Segundo Reinhart Maurach, em seu Tratado de Derecho Penal diz que: “Na seleção 

dos recursos próprios do Estado, o Direito Penal deve encontrar-se em último lugar e entrar 

somente quando resulta indispensável para a manutenção da ordem jurídica”. (MAURACH, 

1962, p. 87) 

O Direito Penal deverá intervir de maneira subsidiárias fracassadas as demais formas 

de proteção ao bem jurídico previsto em outros ramos do direito. Em síntese, o Direito Penal 

será recorrido somente quando esgotar todos os outros meios de controle social.  

Conforme o princípio de culpabilidade numa análise mais elementar, segundo o 

princípio de culpabilidade, “não há crime sem culpabilidade”. Porém, o Direito Penal 

primitivo caracteriza-se no sentido de responsabilizar objetivamente a produção de resultado. 

No entanto, no Direito penal contemporâneo, a responsabilidade objetiva está praticamente 

erradicada, estando em vigência o princípio nullum crime sine culpa. 

Segundo afirmação de Muños Conde (1975, p. 60), a culpabilidade não se caracteriza 

como um fenômeno isolado, pessoal, atingindo de maneira individual o autor do delito, mas 

sim um fenômeno social. Será a correlação de forças sociais existentes em um determinado 

momento, em última instância, que determinará os limites do culpável, da liberdade e da não 

liberdade. Desse modo, em si, não podemos falar em culpabilidade individualmente 

concebida, mas uma culpabilidade individualmente social, não caracterizando tal 

culpabilidade como fenômeno psicológico.  

Muñoz Conde, em seu Derecho Penal y control social afirma que a culpabilidade não é 

um fenômeno isolado, individual, atingindo somente a pessoa do autor do delito, mas é um 

fenômeno social: 

Não é uma qualidade de ação, mas uma caracterização que se lhe atribui, para poder 

ser imputada a alguém como seu autor e fazê-lo responder por ela. Assim, em última 

instância, seda a correlação de forças sociais existentes em um determinado 

momento que irá determinar os limites do culpável e do não culpável, da liberdade e 

da não liberdade. (CONDE, 1985, p. 63) 

A culpabilidade, em Direito Penal tem um triplo sentido conceitualmente falando, que 

precisa ser de pronto esclarecido.  
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Primeiramente, a culpabilidade, como fundamento da pena, refere-se ao fato de ser 

possível ou não a sanção ao autor de fato típico e antijurídico. Para que isso ocorra, vários 

requisitos são exigidos: capacidade da culpabilidade, consciência da ilicitude e exigibilidade 

da conduta. Não existindo qualquer desses pressupostos, pode-se impedir a aplicação de uma 

sanção penal. 

Em segundo lugar, a culpabilidade, deve ser vista como elemento da determinação ou 

medição da pena, funcionando não como fundamento da pena, mas como limite desta, 

impedindo que a sanção seja aplicada, a quem ou além da medida prevista pela própria culpa.  

É finalizando, a culpabilidade, como conceito contrário à responsabilidade objetiva 

nesse conceito, o princípio da culpabilidade impede. Atribuição da responsabilidade objetiva, 

isto é, ninguém seria responsabilizado por um resultado absolutamente imprevisível, se não 

houver agido com dolo ou culpa.  

Segundo o princípio da proporcionalidade a Declaração dos Direitos do homem e do 

cidadão, de 1789, trazia em sua essência a exigência expressa que não se deixasse de observar 

o princípio da proporcionalidade entre a gravidade do crime cometido e a punição a ser 

aplicada. Ao delito deverão ser aplicadas sanções proporcionais e estritamente necessárias ao 

delito. 

O constitucionalismo moderno (embora já fosse reclamado por Beccari) consagra, no 

entanto, o princípio da proporcionalidade. A Carta Magna Brasileira traz em vários 

dispositivos, a exigência da individualização da pena (art. 5° XLVI), proibição de 

determinadas modalidades de sanções penais (art. 5° XLVII), admissão de maior rigor para 

infrações mais graves (art. 5° XLII, XLIII e XLIV). Exigindo-se moderação para infrações de 

menor potencial ofensivo (art. 98, I). 

A Constituição Federal de 1988, no seu art. 5º traz que: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: 

O inciso XLVI, do referente artigo acima citado expõe a exigência da individualidade 

trazendo: 

XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: 

a) privação ou restrição da liberdade; 

b) perda de bens; 
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c) multa; 

d) prestação social alternativa; 

e) suspensão ou interdição de direitos; 

Versa este inciso a respeito de temas que deverá ser objeto de regulação da lei, como o 

princípio da individualização da pena, a privação ou restrição da Liberdade, a perda de bens, a 

multa, a prestação social alternativa e a suspensão ou interdição de direitos. Pelo princípio da 

individualização da pena, entende-se que para cada crime tem-se uma pena que varia de 

acordo com a personalidade do agente, meio de execução e etc. que deve ser analisada pelo 

magistrado. Rogério Greco (2014, p. 73) aponta que cabe ao magistrado sopesar se a conduta 

praticada pode ser abarcada por tal princípio, valorando as condutas que culminam em 

penalidades. Trata-se de um juízo de valor do juiz. 

O inciso XLVII, do referente artigo acima citado expõe a proibição de determinadas 

modalidades de sanções penais: 

XLVII - não haverá penas: 

a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX; 

b) de caráter perpétuo; 

c) de trabalhos forçados; 

d) de banimento; 

e) cruéis;  

Trata este inciso do rol taxativo de penas proibidas pelo ordenamento jurídico 

brasileiro. Com exceção da pena de morte que pode ser autorizada em caso de guerra, os 

outros tipos de penas independentemente do estado em que o país se encontra não podem ser 

aplicadas. 

O inciso XLII, XLIII e XLIV, do referente artigo acima citado expõe a admissão de 

maior rigor para infrações mais graves: 

XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à 

pena de reclusão, nos termos da lei; 

XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a 

prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os 

definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os 

executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;             

XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis 

ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático; 

Os três incisos supramencionados abarcam as definições de crimes inafiançáveis, 

imprescritíveis e insuscetíveis de graça ou indulto. São crimes inafiançáveis: racismo, tortura, 
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trafica ilícito de entorpecentes, terrorismo, crimes hediondos, ação de grupos armados. São 

imprescritíveis o racismo e a ação de grupos armados. Insuscetíveis de graça ou indulto a 

tortura, terrorismo, tráfico de entorpecentes e crimes hediondos. Para tanto se deve entender 

primeiramente o que define tais tipos de crime. Crime inafiançável é crime que não admite 

fiança, e fiança é um pagamento que a pessoa faz ao Poder Judiciário para poder responder ao 

processo em liberdade provisória. A condição de inafiançável do crime de racismo, assim, 

impõe que, se quem o praticou estiver preso, preso vai ficar até o final do processo. Crime 

imprescritível é crime que não sofre prescrição, e prescrição é um prazo dentro do qual o 

Estado tem poder para encontrar, processar, punir e executar a pena do criminoso. Findo esse 

prazo, nada mais a Justiça pode fazer contra o criminoso. Crime imprescritível, pois, é crime 

em relação ao qual a justiça jamais perde o poder de punir o seu autor. 

E por fim temos o art. 98, inciso I, que expressa a exigência de moderação para 

infrações de menor potencial ofensivo:  

Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: 

I - Juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes 

para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor 

complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os 

procedimentos orais e sumariíssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a 

transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. 

 A desnecessária intervenção do Estado na vida particular dos cidadãos já era pregada 

pelo iluminismo, diminuindo sensivelmente o autoritarismo do Estado, assegurando ao 

cidadão o direito de se locomover com mais liberdade no espaço social. As velhas orientações 

autoritárias características das relações medievais foram deixadas de lado e os indivíduos 

passaram, implicitamente, a revisar a qualquer forma de intervenção ou punição desnecessária 

e exagerada do estado. Filosoficamente o indivíduo inserido na sociedade impôs ao Estado 

maior respeito à dignidade humana, consequentemente evitando excessos.  
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CAPÍTULO 4 – CRIMINOLOGIA E VITIMOLOGIA 

 

Criminologia age de acordo com o entendimento das ações realizadas pelo criminoso, 

em companhia da análise da vítima, por meio de um ato infracional e com o controle social, 

de maneira de aprofundar e assimilar bem mais o criminoso para que deste modo analisar um 

procedimento de precaução do crime, bem como, impedir sua possível recaída.  

Enfim, para que consigamos compreender a conduta do delinquente, no que 

necessariamente se faz relevar um estudo criminológica preventiva, em razão de que 

consigamos combater que ocorra o ato criminoso, para isso necessitamos assimilar suas 

razoes e de qualquer modo mudando, por meio de um auxilio entre o Direito Penal e a 

Criminologia. 

E a vitimologia tem a finalidade de explorar a maneira que a vítima se comporta, 

tentando entender se comportamento da vítima, executando o determinado ato, provocou ou 

induziu na execução delitiva, para além de explorar os efeitos do crime na pessoa da vítima. 

Frederico Abrahão de Oliveira, considera como: 

Estudo do comportamento da vítima frente à lei, através de seus componentes 

biossociológicos e psicológicos, visando apurar as condições em que o indivíduo 

pode apresentar tendência a ser vítima de uma terceira pessoa ou de processos 

decorrentes dos seus próprios atos. (OLIVEIRA, 1996, p.85) 

 

Por fim, o argumento aqui levantado, engloba a grandeza do raciocínio trazendo um 

significado considerável na pratica, isso referente a conduta da vítima no entendimento e 

aplicação da pena e quão grande o ajuste do dano. 

 

4.1. Da Vítima 

Por toda extensão dos tempos, não foi uma tarefa fácil no sentido de conceituar a 

figura da vítima, haja vista, os variados caminhos doutrinários que desenvolveram estudos na 

tentativa de explicar a complexa e problemática da sua existência. 

Mitologicamente, a figura da vítima, necessariamente não era um ser humano e sim, 

simplesmente considerado como um ser vivo, que para aplacar a ira dos deuses era submetida 

ao sacrifício e, quando havia ameaça de alguma desgraça, também considerando que o 
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importante na vitimologia era o ser humano, os únicos lesados nos seus bens que legalmente 

deverão ser protegidos.  

Doutrinariamente a vítima pode ser pessoa física ou jurídica, conceitualmente falando, 

desde que um bem que lhe pertença sofra lesão ou ameaça, que pode ser de maneira mediata 

ou imediata, sendo a figura do Estado, que, no caso, é sempre vítima da ação delituosa ou o 

possui de uma maneira real de quem sofreu tal ato e saiu lesado, respectivamente. 

Ressaltando, aqui, outro tipo de vítima, esta denominada como difusa. Essa vítima, 

cuja denominação é difusa, caracteriza as vítimas de crimes onde não é possível apontar com 

certeza quem é o detentor do bem lesado.  

Trataremos neste tópico sobre o Instituto vitimologia, cujo objetivo é o estudo da 

vítima de uma forma geral. Estudaremos de maneira mais específica o comportamento da 

vítima e se possível analisar sua personalidade, seu comportamento na origem do crime, seu 

consentimento para a consumação de delito, suas relações com o vitimizador e a possível 

reparação de danos sofridos.  

O holocausto nos trouxe a preocupação de uma mudança com relação a vítima, 

diferente do Direito Penal que vigorava na Escola Clássica, que centralizava seus estudos no 

das três maneiras de sanção para o delinquente - pena - crime, evoluindo muito nos últimos 

anos no que diz respeito aos estudos sobre o delito, o autor do delito dando importância a 

vítima, conceito esse que cresce todo o mundo: 

Segundo Marques: 

A grande redescoberta da vítima, veio com o sofrimento, perseguição e 

discriminação das vítimas de o holocausto, e foi com os crimes perpetuados pelo 

nazismo, que começou a surgir na metade do século passado com mais seriedade os 

estudiosos ligados à vítima. Deste modo, então somente após a Segunda Guerra 

Mundial os Criminológicos do mundo todo passarão a se interessar mais sobre os 

estudos ligados às vítimas. Diante de tanto sofrimento, o mundo começou a se 

preocupar de como viveriam essas vítimas e o que estava sendo feito por elas. 

(MARQUES, 2001, p. 380). 

No mundo todo, após o holocausto, foram realizadas pesquisas referente vítima e o 

delito. 

De tudo o que foi visto anteriormente, pode-se concluir que: com o avanço dos 

resultados importa rés dos estudos vitimológicos constata-se claramente, que nem sempre o 

autor do crime e a vítima estavam em lados opostos.  
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Mendelsohn define vítima como: “A personalidade do indivíduo ou da coletividade na 

medida em que está afetada pelas consequências sociais de seu sofrimento determinado por 

fatores de origem muito diversificada.” (PIEDADE JÚNIOR, 1993, p. 88).  

Atualmente discutem-se a respeito da classificação científica da vitimologia, uns 

estudantes do tema argumentam que ela é uma ciência autônoma enquanto para outros 

pesquisadores que ela é parte da Criminologia. Recentemente os estudiosos do assunto 

procuram entendimentos no sentido de classificar a vitimologia como sendo uma ciência, cujo 

o objetivo está voltado para os direitos humanos, dando ao Estado meios para a aplicação de 

políticas públicas com a finalidade de reparar os estragos ou danos cujo crime causou.  

Sendo o ser humano inconstante e mutável, se transformando segundo as experiências 

vividas e conhecimentos adquiridos e levando-se em conta outros fatores a eles inerentes, os 

estudiosos da vitimologia através de análise, de dados relacionados geneticamente, caráter 

temperamental, adoração ambiental, dentre outras coisas, tentam descobrir qual a 

predisposição de um pessoal para vitimalização. 

Frederico Abrahão de Oliveira, define a vitimologia como: 

Vitimologia é o estudo do comportamento da vítima frente à lei, através de seus 

comportamentos biossociologico e psicológicos, visando apurar as condições em 

que o indivíduo pode apresentar tendência a ser vítima de uma terceira pessoa ou de 

processos decorrentes dos seus próprios atos. (OLIVEIRA, 1996, p. 82). 

 

O estudo da participação da vítima no crime, é o ramo da vitimologia conhecido como 

vitimo dogmático, onde é analisado se houver, por parte da vítima, contribuições desta no 

fato.  

Esses estudos trouxeram à tona que a vítima não pode ter um tratamento diferenciado, 

como se inerte fosse à face ao crime, pois, com certeza há uma interação com o seu agressor, 

e tomando alguns casos como exemplo, criando para si situações de risco, até influenciando 

no resultado do dano.  

Penalmente falando, essa abordagem vitimodogmática tem que ser relevante. Pois é 

deste enfoque que se dá origem a situações como o consentimento do ofensivo, culpas 

concorrentes e a provocação da vítima.  

Quando estudados de modo coordenados o conjunto de acontecimentos que formam o 

processo de vitimização dá-se o nome de obter victamae. Tais acontecimentos atuam no 

sentido de modificar a natureza interna e externa, fazendo com que um mero indivíduo figure 

como vítima de um delito. Segundo o esquema elaborado por Edmundo de Oliveira em sua 
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obra Vitimologia e o Direito Penal (2001, p.101). O crime precipitado pela vítima constitui 

um processo estruturado em cinco fases:  

1. É a intuição, momento no qual se insere na mente da vítima a ideia de que irá sofrer uma 

agressão; 

2. É a fase dos atos preparatórios, momento não qual a vítima começa a tomar medidas 

preliminares para defender-se ou ajustar o seu comportamento para que não venha sofrer a 

ofensa do agressor; 

3. É o início da execução oportunidade em que a vítima começa a operacionalização de sua 

defesa, aproveitando a chance que dispõe para exercitá-la, ou direcionar seu comportamento 

para cooperar, apoiar ou facilitar a ação ou omissão do ofensor; 

4. É a fase em que se operacionaliza a verdadeira defesa. Momento esse onde se observa a 

autêntica execução, pois, trata-se de atos externos, definindo-se pela resistência da vítima para 

então evitar, a todo custo que seja atingida pelo resultado pretendido por seu agressor, ou 

então se deixar por ele vitimizar; e 

5. Esta última fase seria a fase conclusiva, em que se vê o resultado do ato delitivo, podendo 

esse ter se consumado ou não, com ou sem a adesão da vítima. Os resultados podem ser 

diversos, dependendo de qual crime se cometeu, de como a ação criminosa foi conduzida, e 

de fatores externos as partes envolvidas. 

 

A Vitimologia por ser um campo muito amplo que nos disponibiliza bem mais do que 

certa relação de pesquisas sobre as vítimas. No início das pesquisas e abordagens 

vitimológicos estavam diretamente ligadas a Vitimologia, mas atualmente, abrem-se vastos 

caminhos e outras possibilidades. Hoje, ao abordarmos os assuntos tia e os temas relacionados 

às vítimas, percebemos que existe uma grande preocupação porque não dizer clamor para a 

consciência atual é aí debate público não se tudo de analisar o nosso próprio sofrimento e o 

sofrimento dos outros. 

Em se tratando de um campo multidisciplinar por excelência, a vitimologia atua em 

múltiplos níveis e diferentes áreas. Essa ciência está estruturada no estudo, pesquisa e na 

legislação e suas mudanças na assistência e proteção à vítima. Esses segmentos, 

fundamentalmente, são de grande importância para uma nova óptica do crime e com sua 

dimensão no complexo penal.  
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Hoje em dia, a figura da vítima foi esquecida durante séculos foi a grande esquecida, 

está sofrendo modificações fundamentais em sua abordagem vitimológica, isto é a 

necessidade da sua inclusão e da sua assistência no processo a que tem direito. 

O nosso sistema penal tem como base, quase que exclusivamente, na perseguição ao 

criminoso e na sua punição, nem sempre bem-sucedida e quase sempre falha, sucessivamente. 

O Estado não se preocupa em assistir a vítima, o lesado, o agredido, em última análise aqueles 

que sofrem de algum modo de ofensa é que deveriam por parte do Estado, receber a maior 

atenção. Exemplificando: o condenado, cumprindo pena de prisão, recebe do INSS o auxílio 

reclusão. Sobre a vítima não podemos fazer tal comparação, haja vista o desamparo da mesma 

cujo prejuízo é às vezes incalculável. 

Estudos e pesquisas no sentido de dimensionar e conhecer melhor o objetivo, a 

adaptação da legislação a uma nova abordagem, e o apoio assistência é desenvolvida sempre 

como objetivo de uma maior atenção à vítima, procurando sempre detectar o tipo necessário 

de ajuda. 

O programa de intervenção em crises, compensação, a restituição, o renascimento do 

dano, a assistência médica, psicológica e jurídica, são algumas das ações já implantadas, diga-

se com sucesso, no apoio às vítimas.  

A partir dos trabalhos a respeito da vitimologia de Mendelsohn, que a nomeou e de 

Von Heiting, no final dos anos 40, houve um grande avanço a ponto de hoje, a vitimologia e 

os movimentos pelos direitos das vítimas constituírem, com certeza, os movimentos 

existentes no sentido de acelerar os sistemas de justiça penal, impulsionado mecanismos para 

abrir novos horizontes na investigação e na ação em matéria criminológica. 

Todos os movimentos de ação que objetivam as defesas das vítimas e a sua evolução 

no sentido da aplicação da Justiça Penal são amplamente utilizados de maneira valiosa na 

defesa dos direitos da mulher, da criança e do adolescente, dos indígenas, dos condenados, 

das minorias e os excluídos vulneráveis matéria de vitimização. 

O desenvolvimento ativo desses grupos tem colaborado de maneira positiva no sentido 

de um conhecimento maior a respeito da vitimização e dos mecanismos para reduzi-la. 

A diversificação social condicionada dentro dos movimentos em defesa das vítimas 

variadas ideologia. Citaremos algumas:  

Ideologia da atenção às vítimas está ideologia fala sobre a necessidade da assistência à 

vítima por parte da comunidade. Na Europa e nos Estados Unidos, aplica-se este critério para 

as vítimas de acidentes ou doenças, tanto quanto para as vítimas de delito. Conceitualmente é 
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o estado benfeitor que assiste ou procura assistir ao necessitado. Procurando ter o 

conhecimento sobre a vitimização oculta, como as lesões psicológicas que requerem 

especificamente acompanhamento psicológico, visto que sua manifestação e posterior, bem 

como assistências sociais; 

Ideologia da reabilitação, a orientação fundamental desta ideologia visa à integração 

da vítima a sociedade com a restituição de sua autoestima.  

Ideologia da retribuição, objetiva em nome da vítima, a aplicação do Direito Penal e 

da punição como sanção ao delito. Porém deve-se ter muito cuidado com esta ideologia visto 

que se pode aumentar a sanção, como rótulo de se defender a vítima; 

Ideologia do Direito Penal mínimo visa promover formas civis e composicionais de 

solução no sentido de reduzir ao máximo o número de casos atendidos pela Justiça Penal. Ela 

visa promover sanções alternativas e medidas de despenalização nos casos que se encontra em 

fase judicial; 

Ideologia abolicionista, esta ideologia tem como origem os países do norte da Europa 

com seguidores através do mundo. Tem como proposições a abolição dos sistemas prisionais 

e do sistema de justiça penal, substituindo-os por outros métodos de resolução de conflitos, 

desde que sejam de natureza não violenta, menos burocrática e com participação dos 

desenvolvimentos em sua perfeição. 

Ideologia da prevenção, sua concepção está voltada para a obtenção de uma efetiva 

prevenção, a vitimização é atacada em sua origem procurando reduzir sua frequência e sua 

gravidade. 

Nos dias de hoje procura-se desenvolver ações de prevenção social, situacional e 

comunitária. Ações estas que deverão ser dirigidas no sentido de atingir a população em geral 

ou grandes grupos especificamente vulneráveis, como os denominados excluídos. A 

sociedade deve direcionar e atacar as raízes profundas de onde surgem os desvios de conduta 

no sentido de sanar as injustiças para aqueles que não têm nada a perder.  

Situacionalmente falando a prevenção objetiva a reduzir as oportunidades do delito. 

Criando formas de detectar os lugares onde ocorrem os tipos específicos de crimes 

recomendando a adoção de critérios para a resolução a cada situação e o pessoal da 

comunidade ou instituições para executá-las. 

Se a ação comunitária é atingida verdadeiramente, o seu efeito é maior do que 

qualquer outra. Estas ideologias não são excludentes, mas complementares e é de fundamental 

importância ouvir e incluir a participação da comunidade; 
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A questão das vítimas é um assunto que tem preocupado as Nações Unidas, tendo 

aprovado, com o voto do Brasil, a Declaração dos Direitos das vítimas de crimes e abuso de 

poder, em Assembleia Geral no Congresso de Prevenção de Crimes de Tratamento de 

Delinquentes em Milão, na Itália em 1985, retificado em 1986. 

 

4.2. Conceito de Criminoso 

De acordo com Lombroso: 

a) o criminoso propriamente dito, é nato; b) é idêntico ao louco moral; c) apresenta 

base epiléptica; d) constitui por um conjunto de anomalias, tipo essencial (chamado 

tipo lombroso). Tais anomalias seriam variáveis segundo a classe do criminoso e até 

do crime. (...) a distinção entre louco e criminoso é da quantidade de grau na 

regressão atávica e não de qualidade. (LYRA, 1990, P.39) 

Conceituar, segundo a luz da criminologia, criminoso, nos dias de hoje não é matéria 

muito trabalhosa, mas também não isenta de alguma dificuldade. Se pudéssemos de uma 

maneira simplista, criminoso é todo aquele que cometeu um crime. Tendo conhecimento do 

que é crime, o autor dessa ação antissocial seria considerado criminoso. 

Entretanto, para se estabelecer o que seria um criminoso obedecem a certos critérios 

voltados estritamente nas leis e principalmente as ações que nos incida dos dispositivos do 

Código Penal. Necessariamente, não será a rigor, o criminoso aquele que ofenda os 

dispositivos da Lei de Contravenções Penais ou o Estatuto da Criança e Adolescente: Aquele 

será um contraventor e este não será nunca um criminoso, haja vista, a impossibilidade 

biológica e jurídica. 

Não queremos generalizar a figura do criminoso visto que quem comete crimes são 

seres humanos que por variados motivos agridem a estrutura em que está fundamentado ou 

alicerçado o estrato social em que vivem e não necessariamente os que ofendem os 

dispositivos do Código Penal. Não se tornando necessário conhecimento da lei penal para que 

um ser humano venha a assumir o caráter de criminoso.  

Contrariando, o ser humano, um dispositivo do Código Penal não basta para que 

considerassem criminosos, haja vista, que o Código e seus dispositivos exigem que na ação 

antissocial exista a manifestação da inteligência e da vontade, classicamente falando, que ele 

queira o resultado ou assume o risco de produzi-lo: nesse querer e nesse assumir entram a 
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inteligência e a vontade que, na sua ausência ou quando diminuída caracterizou a excelência 

ou atenua a sua responsabilidade. 

As pessoas que não possuem integridade mental, por doença, ou por desenvolvimento 

incompleto ou retardado não são, em tese, consideradas criminosas. Os sofredores de doenças 

mentais, ou os assemelhados, não são considerados criminoso. Serão semi-responsáveis todos 

aqueles que se encontravam na zona conhecida como limítrofe entre a sanidade e a insanidade 

mental ou oligofrênica, diferente do criminoso verdadeiro, este sim, possuidor de inteligência 

e do exercício de vontade. Quis e produziu o resultado.  

Farias Junior: “Conduta de um indivíduo é a maneira como ele se comporta, age, reage 

e expressa as suas atitudes no meio social. A conduta do indivíduo retrata a sua 

personalidade”. (FARIAS JÚNIOR, 1990, p. 95). 

Segundo Hilário Veiga de Carvalho: 

O temperamento é a resultante dinâmica de caracteres com que se nasce e que se tem 

como patrimônio individual genotipicamente organizado. O temperamento é 

praticamente imutável, é um patrimônio genético que já vem com o indivíduo e 

permanece com ele, a não ser que haja funda mutação biológica ou patológica. 

(CARVALHO, 1973, p.53). 

Para que possamos trabalhar no sentido da socialização do criminoso exige-se um 

árduo trabalho, haja vista, que para atingir os objetivos almejados o desempenho por parte do 

pessoal, ou melhor, dizendo, dos técnicos que trabalham na área, deverão ser mais apurados. 

Não podemos deixar de ressaltar os princípios básicos da atuação do homem na sociedade, os 

esquemas de seus princípios religiosos, agindo o pessoal especializado, como se o adulto 

fosse uma criança novamente no sentido de ser conduzida e guiada pelas mãos nos 

preâmbulos dos caminhos da vida, aprendendo a conviver e comportar-se na sociedade. 

Como disse Molina: 

O individual não é um ser solitário que se enfrenta com sua liberdade existencial 

sem condicionamentos, sem história, porém tampouco é uma mera concatenação de 

estímulos e resposta, uma máquina de reflexos e hábitos, ou um prisioneiro de seu 

código biológico e genético, que mira só o passado; nem uma peça 

insignificantemente na engrenagem do universo social, mero observador passivo de 

acontecimento histórico ou vítimas das estruturas que ele mesmo criou. Pelo 

contrário, o homem é um ser humano aberto e inacabado. Aberto aos demais em 

permanente e dinâmico processo de comunicação, de interação; condicionado, com 

efeito, muito condicionado (por si mesmo, pelos demais, pelo meio), porém com 

assombrosa capacidade para transformar e transcender o legado que recebeu e, 

sobretudo, solidário com o presente e com a visão no seu próprio futuro alheio. Esse 

homem, que cumpre as leis ou as infringe, não é o pecador, irreal e insondável; nem 

o animal perigoso e selvagem que inspira temor; nem o inválido que necessita de 



43 
 

tutela e assistência; nem a pobre vítima da sociedade, mero pretexto para reclamar 

radical reforma das estruturas, como proclamam as teses marxistas. É o homem real 

e histórico do nosso tempo, que pode atacar as leis ou não cumpri-las por razões nem 

sempre acessíveis a nossa mente; um ser enigmático, complexo, torpe ou genial, 

herói ou miserável, porém em todo caso, mais um homem, como qualquer outro. 

(MOLINA, 1997, p. 64) 

Delinquentes, vítimas e a sociedade de um modo genérico são os protagonistas dos 

acontecimentos delitivos de acordo com a dinâmica que lhe são inerentes segundo a visão da 

Criminologia que não deixa de observar a importância marcante dos variados fatores que 

convergem e interagem no cenário criminal. Não podemos deixar de colocar em destaque os 

aspectos humanos e nem o lado conflitivo do delito, os ônus, por sinal, altos dos custos 

sociais pessoais deste doloroso problema. O objetivo de ressocializar o autor de delito, reparar 

o dano e tem como finalidade evitar ou prevenir o crime são primordialmente, objetivos a 

serem perseguidos. Sendo, portanto, observar o que segue: 

O ensino fundamental, visto que no Brasil a população dos delinquentes é basicamente 

formada por analfabetos e semianalfabetos, deverá ser repensado, estruturando-se para uma 

forma mais objetiva de se adquirir conhecimento. 

O ensino religioso, enquanto despertados se sentimentos de probidade e altruísmo, 

juntamente com a formação de caráter espiritualista também deverão ser incentivados. 

Os métodos terapêuticos, individual ou em grupo, deverão ser intensificados, haja 

vista, a importância fundamental na formação da personalidade social. Em síntese o indivíduo 

socializado, ou seja, aquele que desde cedo esteve em contato com uma educação de 

qualidade, pode incorrer em ilícito penal, mas com certeza em números menores do que 

àqueles que não foram privilegiados com tal educação. Para aqueles que já passaram por tais 

práticas educacionais nas idades compatíveis, conhecendo de maneira eficaz tais postulados 

restam-lhes as medidas terapêuticas específicas caso a caso. 

Fundamentalmente no que diz respeito à socialização do delinquente necessário se faz 

a introdução nos estabelecimentos penais do ensino profissionalizante, cujo objetivo é a 

endoterapia juntamente com a total integração do delinquente a sociedade. O Trabalho é o 

fator essencial na recuperação do preso. O objetivo do ensino profissional nos presídios vem 

no sentido de permitir ao marginal recuperado fazer parte integrante da força de trabalho, 

inserindo assim, mais rapidamente a sociedade.  
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As famílias pertencentes às classes mais baixas que possuem parentes presos cumprem 

“pena” juntamente como parente preso, em razão que fica marcado, sendo afastada das 

chances de trabalho, relegada na maioria das vezes, socialmente falando, a um plano inferior, 

que se não for sanada por meios de subsistências convencionais criará outras situações de 

desespero levando-as a incorrer em outros crimes, em sua maioria contra o patrimônio. 

Os técnicos, segundo critérios responsáveis, avaliarão se o preso alcançou o progresso 

que justifique a sua reintegração à sociedade. Se ocorrer tal progresso, após um “período de 

prova” o mesmo deixará o cárcere. 

Os egressos do sistema penitenciário que cumpriu a pena, com seu retorno ao convívio 

social, desperta em si mesmo uma série de reações sobre a sua aceitação novamente no grupo 

ou não, porque, intimamente acredita que todos os veem como criminoso, embora se mostrem 

bons e gentis para com ele. A insegurança gera ansiedade permanente, criando, intimamente a 

sensação de não saber o que os outros pensam a seu respeito. 

Durante a execução penal, para que a educação tenha efeito é necessário um suporte 

por profissionais do ramo orientando o egresso do sistema penitenciário no tratamento com 

outras pessoas, principalmente manter contato com futuros empregadores. 

 

4.3. Política Criminal, Vitimologia e Criminologia 

Teoricamente a Política Criminal, criminologia e vitimologia, nos dias de hoje, 

objetiva a reflexão sobre a questão da interdisciplinaridade entre estas áreas de conhecimento, 

seguida de uma grande parte dos estudiosos da área penal e de criminólogos, por ocasião da 

análise crítica do sistema de justiça penal. 

Segundo Antônio Garcia Pablo de Molina, estudioso positivista, as leis só consistem 

de acordo com a interpretação do juiz que vê o crime como um simples fato típico, diferente 

da criminologia cientifica vê o crime com um problema social, tão antigo quanto a existência 

do homem. 

Brandão (2006, p. 62 e 63), pesquisadora no programa de Pós-Graduação em educação 

da Pontifica Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC – RJ), aborda com muito cuidado 

a interdisciplinaridade, chamando a atenção para o tema em questão não fique ausente em 

outras áreas de conhecimento, destacando que, hoje o pesquisador de qualquer área tem a 
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necessidade e o dever de conhecimento em vário campus, flexibilizando as fronteiras das 

áreas de conhecimento, objetivando valiosas pesquisas e experiencias pluri e 

interdisciplinares.  

Após a 2º Guerra Mundial, surgiu o movimento de política criminal, denominado 

Nova Defesa Social, que visava conscientizar todo aquele que se encontrasse movimento 

envolvido no movimento, a uma “tomada de consciência acerca de necessidades sociais e 

éticas novas, em face das antigas estruturas e de tradições obsoletas”. 

O movimento Nova Defesa Social, cujas ideias principais estão inseridas no 

denominado Programa Mínimas, estabelecidas pela Sociedade Internacional de Defesa Social, 

fundada em 1949. O programa foi elaborado por uma comissão formada por Ancel Hurwitz e 

Stral, sendo aprovado em 1954, quando recebeu complemento por um adendo pela 

Assembleia Geral da Sociedade, reunido na cidade de Milão, na Itália, cujas características 

fundamentais são: 

a) O movimento é marcado pela não arrogância, especialmente em relação às doutrinas 

que vai de Biding, na Alemanha, a Carara, na Itália; 

b) Fundamentalmente essa característica é a mutabilidade, cujos fundamentos variam de 

acordo com o tempo, acompanhando as mudanças sociais. Esse movimento visa às 

reformas das instituições jurídicos penais e da própria estrutura social; 

c) Como tem caráter universal está acima das peculiaridades das legislações nacionais, 

fundamentando-se e seu propósito, das concepções crítica, multidisciplinar e 

pluridimensional do fenômeno criminal. Os postulados desse movimento são 

relacionados a seguir; 

d) As instituições vigentes deverão receber permanente exame critico com a finalidade de 

sua atualização, melhorando e humanizando as atividades punitivas; 

e) O fenômeno criminal devera soa a óptica de essas características estarem vinculado a 

todos os ramos do conhecimento humano, no sentido de contribuir para uma visão 

total e completa do fenômeno criminal; 

f) Deverá ter garantido segundo postulados os direitos do homem e ao mesmo tempo 

promover os valores essenciais da humanidade. Rejeitando, assim o modelo 

neoclássico, cuja postura é punitiva retributiva. Sustentando ainda o tratamento 

diferenciado para crimes cometidos: para os crimes de pequeno valor econômico, 
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enseja o caminho da descriminalização, enquanto que para as outras e graves infrações 

a economia, recomenda-se a da criminalização. 

 

4.5. Relação e Importância para o Direito Penal e Direitos Humanos 

Basileu Garcia apud Farias Junior: 

A Política Criminal examina o Direito em vigor, apreciando a sua idoneidade na 

proteção social contra os criminosos e em resultado dessa crítica, sugere as reformas 

necessárias. Verificando se a legislação vigente alcança a sua finalidade, trata de 

aperfeiçoar a defesa jurídico-penal contra a delinquência. (FARIAS JUNIOR, 1990, 

p. 18) 

Já Monila define: 

Criminologia, Política Criminal e Direito Penal mantem, conceitualmente, relações 

muito estreitas, pois as três disciplinas cuidam do delito, embora selecionem seu 

objetivo com critérios autônomos e tenham respectivos métodos e pretensões. 

(MOLINA, 1997, p. 123) 

Culturalmente o direito penal é uma ciência jurídica normativa: uma ciência do “dever 

ser” e a criminologia é uma ciência com base empírica, do “ser”. Num sentido mais 

abrangente, a ciência penal objetiva a delimitação, interpretação e analise sistemática dos 

pressupostos de sua investigação e as consequências do delito. A ciência penal se se baseia na 

própria norma legal onde os juristas lançam mão do método conhecido por eles como 

dedutivo-sistemático para analisar o fato delitivo, em última análise concebida por eles como 

realidade legal e jurídica. Contrariamente a criminologia observa o delito como fenômeno real 

examinando-o através de métodos empíricos. 

Historicamente as relações entre Direito Penal, Política Criminal e Criminologia nunca 

tiveram um bom relacionamento, digamos não muito cordiais. Entre a Escola Clássica e a 

Escola Positivista, fundamentalmente falando, houve “uma luta de escolas”. A Escola 

Clássica objetivou o estudo do crime como fato individual, o delito infringia somente a norma 

legal e o delinquente era o sujeito ativo da infração, não se preocupavam com a etiologia de 

fato delitiva e suas causas, tanto nos aspectos individuais ou sociais que contribuíram para ele 

muito menos de suas variáveis. Sistematicamente havia um predomínio consistente em 

elaborar um sistema, sistema este que pudesse assegurar à aplicação correta da lei a realidade 

e ao caso. Esta visão, com certeza só pode oferecer uma imagem formal do delito, tornando 

insatisfatório e ineficaz no sentido de se prevenir o crime. 
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Delito e delinquente deixam de ser abstrações jurídicas produto da norma 

desconectado da realidade de história concreta, como propositura da Escola Clássica. O objeto 

se desloca da simples visão da norma jurídica para a realidade social. Com os positivistas o 

exame de nossa realidade exige um novo método de análise: o método empírico, próprio das 

ciências naturais. A criminologia vem como modelo alternativo da ciência penal, observando-

se até um enfrentamento entre ambas, ou seja, entre a criminologia e a ciência penal. 

Lola Ainyar de Castro conceitua a criminologia como “a atividade intelectual que 

estuda os processos de criação das normas penais e das normas sociais que estão relacionadas 

com o comportamento desviante; os processos de infração e de desvio destas normas e a 

reação social formalizada, ou não, que aquelas infrações ou desvios tenham provocado: o seu 

processo de criação, a sua forma e conteúdo e os seus efeitos”. 

Conceitualmente, os positivistas já davam um enfoque a Criminologia como ciência 

que objetiva a determinar e estudar as causas ou os motivos que levam alguém a cometer um 

delito. 

Lola Aniyar de carto, afirma que a criminologia engloba três ramos: 

a) A Sociologia do Direito Penal e do comportamento desviante; 

b) A etimologia do comportamento delitivo e do comportamento desviante; 

c) A reação social. 

No entanto a criminologia contemporânea traz como característica visão no sentido de 

superar as teorias patológicas da criminalidade de cunho biológico e psicológico que 

diferenciam os sujeitos “criminosos” dos indivíduos “normais”. Essas teorias eram pregadas 

pelo positivismo criminológico.  

Ainda segundo Lola Ainyar de Castro, o positivismo é possivelmente, o pior fardo que 

a ciência criminológica deve de carregar, retardando a sua evolução critica. 

As teorias da Criminologia Contemporânea são bases fundamentais para a elaboração 

de um direito penal humanista, onde são criticadas as condições sociais do criminoso, a 

rotulação social, o preconceito, o medo do convívio com o “outro” e os mecanismos de 

seleção que opera no sistema penal, principalmente aqueles ligados as instancias formais que 

controlam a criminalidade (a Politica, O Ministério Público e o Judiciário). 

Ligado intrinsecamente à Criminologia está a Vitimologia, que é o estudo da vítima. A 

vitimologia não se limita somente ao campo penal, abrangem outras áreas do conhecimento 
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como a sociologia, a antropologia e a psicologia, oscilando segundo alguns penalistas, como 

um ramo da criminologia ou uma ciência auxiliar da criminologia. 

A vitimologia, efetivamente fornece subsídios no sentido de se averiguar se o 

comportamento da vítima estimulou ou contribuiu de alguma forma para a pratica do crime. 

Às vezes o comportamento da vítima pode servir como atenuante a reprimenda 

aplicação no agente. Dispõe o art. 121, § 1º do Código Penal: 

 

Art. 121 – Matar alguém: 

 

§ 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou 

moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação 

da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. 

(...) 

 

A violenta emoção tem que ter sido provocada de maneira injusta pela vítima, e a 

reação tem de ser imediata, de pronto, sem intervalo entre a provocação e a reação. 

Nos delitos sexuais é de grande importância que se investigue se houve o 

consentimento do ofendido (a vítima). Caracterizando o fato do consentimento, o juiz poderá 

declarar a atipicidade da conduta do acusado ou a sua antijuricidade.  

Do que foi acima demonstrado, podemos afirmar da sua importância para a política 

criminal, criminológica e vitimologia para o saber jurídico. Estas áreas de conhecimento 

abastecem os estudiosos do direito, novas perspectivas na dinâmica de avaliação social, 

renovando reflexões sobre as políticas públicas de combate à criminalidade.  

O respeito à dignidade da pessoa humana deve ser o caminho a seguir pelos penalistas, 

criminológicos e vitimólogos no sentido de se chegar a um Direito Penal humanista. Em isto 

ocorrendo esses estudiosos estarão se libertando do dogmatismo e abrindo e abraçando o 

debate de nossa realidade concreta. Acabando sim, com o menosprezo pela pessoa e o 

desrespeito dos Princípios Constitucionais Penais já conquistados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O meu tema desenvolvido é de grande importância, pois em síntese estuda o homem 

criminoso. O objetivo da criminologia, como ciência é o estudo do crime, da pessoa ativa no 

crime, da vítima e do controle de maneira explicita, da sociedade, no sentido de buscar 

mecanismos, que de uma maneira objetiva, direcione a busca no que diz respeito à 

individualidade da pessoa, que na sua essência não reconhece obstáculo a sua liberdade 

existencial, não sendo somente, uma máquina que rege a estímulos e respostas, a alguma 

“coisa” de reflexos e hábitos, ou um prisioneiro de sua constituição biológica e genética, 

como se fosse uma peça sem valor no mecanismo universal. 

O ser humano é um livro aberto, sem nenhuma linha escrita, onde permanece acessível 

a todos os processos de comunicação, de a integração e condicionamento, com uma 

assombrosa capacidade de assimilar o conhecimento que recebeu com uma óptica futurista ou 

não. 

O homem cumpre ou não as leis ou as viola, não é o pecador, irreal e insoldável, nem 

o animal perigoso e selvagem que causa medo, nem o invalido que necessita da tutela e 

assistência, nem a pobre vítima da sociedade, que quer queira ou não, por motivos: 

econômicos, financeiros, estratégicos, preconceituosos e étnicos, busca de maneira racional 

ou não, segundo razões, às vezes não acessível a nossa mente, haja vista, a natureza complexa 

e enigmática do ser humano, mas um homem como qualquer outro.  

A criminologia, enquanto com base empírica objetiva a delimitação, interpretação e 

analise sistemática dos pressupostos de sua investigação e as consequências do delito. 

Visa, socialmente falando e em síntese, a proteção social, sugerindo reformas, sempre 

com uma visão voltada no sentido de alcançar sua finalidade, que é aperfeiçoar a defesa 

jurídica penal existente, no sentido de incluir aquele que cometeu desvio de comportamento, 

ser novamente inserido no meio social de onde veio. 

A nossa sociedade, que se diz moderna, realmente não está nenhum pouco preocupado 

com as políticas públicas voltadas para o sistema prisional vigente no país, que se encontra 

falido, sem a mínima condição de preparar o indivíduo que cometeu desvio de conduta e se 

encontra recolhido no sistema prisional brasileiro. 
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Hoje não podemos ignorar o aspecto humano e nem o lado conflitivo do delito, 

marcante por sinal, que traz ônus, atos custos sociais, pessoais deste doloroso problema. 
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