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Resumo:  O principal objetivo deste trabalho, é esclarecer o real interesse da 

ressocialização do preso para a sociedade, apresentando o conceito de 

Criminologia, e seus seguimentos, como a história e suas escolas. Após, será 

apresentada se forma sucinta a relação entre Criminologia e o Direito Penal, 

fazendo alguns apontamentos sobre a criminalidade e o crime, e o criminoso. 

Ademais, será discutido também acerca do exame criminológico, seus objetivos, os 

fundamentos legais para a aplicação do exame, e sua necessidade, suas relações 

com a Lei de Execução Penal e a sua importância para a concessão dos benefícios 

prisionais. Por fim, serão feitas algumas considerações acerca da ressocialização, 

encerrando o presente trabalho com a conclusão.  

Palavras-chave : Criminologia. Exame Criminológico. Ressocialização. 

Abstract:  The main objective of this work is to clarify the real interests of social 

rehabilitation of prisoners to society, introducing the concept of Criminology, and its 

follow-ups, as history and their schools. After, it will be presented briefly the 

relationship between Criminology and Criminal Law, making some notes on crime 

and crime, criminal. In addition, will also be discussed about the criminological 

examination, its objectives, the legal grounds for the application of the examination, 

and their need, their relations with the Criminal Enforcement Law and its importance 

for the granting of prison benefits. Finally, some considerations will be made on the 

rehabilitation, ending the present study with the conclusion 
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INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho foi elaborado para amoldar-se e participar da 

exposição no 10º Fórum Científico da Faculdade de Apucarana - FAP. Nele, busca-

se analisar o nascimento, a evolução e as principais características da Criminologia, 

ciência empírica de grande relevância para o direito penal, pois nela, se estuda de 

forma aprofundada o crime, o criminoso, a vítima, e a sociedade. 
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 O exame criminológico, sofreu algumas alterações quanto a sua 

aplicabilidade, diante das modificações advindas com Lei n° 10.792/10, sobre a lei 

de execuções penais. Uma vez, que tal exame passou a ser facultativo para 

progressões de regime. Versaremos sobre sua importância para fins de 

progressão, diante do perfil psicológico do criminoso. 

 Por fim, comentaremos sobre ressocialização e seu principal alvo em 

reinserir o condenado ao convívio social novamente, garantindo ao mesmo, uma 

volta a sociedade de forma equilibrada, neutralizando os efeitos negativos da ação 

oposta.  

REFERENCIAIS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

A palavra criminologia vem do latim crimino (crime) e do grego logos 

(estudo, tratado), significando “estudo do crime”1. 

A criminologia é a ciência que estuda o fenômeno criminal, a vítima, as 

determinantes endógenas e exógenas, que isolada ou cumulativamente atuam 

sobre a pessoa e a conduta do delinquente, e os meios de labor terapêuticos ou 

pedagógicos de reintegrá-lo ao agrupamento social2. 

Assim, pode-se afirmar que a criminologia analisa por meio de diversas 

perspectivas científicas os fatores que contribuem para o cometimento de crimes. 

A evolução histórica da Criminologia, surgiu com a chamada escolas 

criminológicas, as quais tiveram importantes disputas teóricas, sendo elas a escola 

clássica a qual teve como pioneiro Cesare Bonesana, o marquês de Beccaria, e a 

escola positiva, que teve como principal fundador Cesare Lombroso. 

A Escola Clássica simboliza o trânsito do pensamento mágico, 

sobrenatural, ao pensamento abstrato, do mesmo modo que o positivismo 

representará a passagem ulterior para o mundo naturalístico e concreto3. 

A característica marcante da escola clássica era o estudo do crime como 

uma infração da lei sem referência à personalidade do agente ou sua realidade 

                                                           

1 PENTEADO FILHO, Nestor Sampaio. Manual esquemático de criminologia . 6ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2016. p. 21.  
2 FERNANDES, Newton; FERNANDES, Valter. Criminologia Integrada . 3ª ed. São Paulo. Revistas 
dos Tribunais, 2010. p. 35. 
3 MAÍLLO, Alfonso Serrano; PRADO, Luiz Regis. Curso de Criminologia . 2° edição e-book baseada 
na 3° ed. Impressa. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. 



3 

 

social para o compreender. Enquanto que a escola positiva buscava compreender 

os motivos pelos quais o homem se torna um criminoso e os fatores que influenciam 

para que ele o seja por meio de métodos experimentais, realizados por 

observadores neutros. 

 Superada a fase histórica da criminologia, nos cabe agora demonstrar 

sua ralação com o Direito Penal, O direito penal é um convenio fixado pelos 

legisladores para defender a sociedade dos comportamentos típicos e desviantes. 

Por sua vez, a Criminologia busca o delito e o Direito Penal. O objeto do Direito 

Penal é a culpabilidade latu sensu, e o da criminologia é o estudo da periculosidade, 

tendo por meta a pesquisa teórica da etiologia do crime4. 

Dentro do assunto, o foco agora é falarmos da necessidade da aplicação 

do exame criminológico, para a concessão dos benefícios prisionais, pois bem, as 

mudanças advindas com a Lei nº 10.792/03, para a lei de execuções penais, 

extinguiu a obrigatoriedade do exame Criminológico para fins de progressão de 

regime, tornando-o facultativo. 

O exame criminológico é um conjunto de pesquisas cientificas de cunho 

biopsicossocial do criminoso para levantar um diagnóstico de sua personalidade e, 

assim, obter um prognóstico criminal5. 

Imprescindível se faz ressaltar a inegável importância do exame 

criminológico, para progressão regimental, principalmente quando o sujeito de tal 

benesse seja reeducando de notável periculosidade, pois em uma sociedade como 

atual, onde o Estado é totalmente omisso em proporcionar o necessário para 

efetivar a função ressocializadora da pena. Torna-se necessário que o apenado 

seja avaliado de forma prudente, a fim de que não exista riscos a coletividade6. 

Ainda que o exame pareça insignificante para alguns, ele se mostra o 

meio mais eficaz do magistrado acompanhar o desenvolvimento pessoal do 

apenado. 

                                                           

4 FERNANDES, Newton; FERNANDES, Valter. Opus cit., 2010. p. 42. 
5 PENTEADO FILHO, Nestor Sampaio. Opus cit., 2016. p. 138.  
6 FERREIRA, Marlon Rangel Arruda; BERGAS, Orivaldo Peres; SANCHES, Vladia Maria de Moura 
Soares. A importância do exame criminológico na progressão regimental . Revista jurídica de 
Cuiabá e escola da magistratura Mato-Grossense, v. 3, 2015. p. 200. 
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Uma das principais finalidades da execução penal é a ressocialização 

do executado, ou seja, sua reintegração ao convívio social. 

A palavra ressocialização tem por escopo a ideia de humanização, 

consistindo num modelo onde seja proporcionado ao preso condições e meios 

essenciais para a sua reintegração efetiva à sociedade, evitando, ao mesmo tempo, 

a reincidência7. 

Efetivamente, a reintegração social do condenado é uma exigência da 

Lei de Execução Penal, obrigação do Estado, direito do preso e da própria 

sociedade. 

A Lei de Execução Penal, a principal responsável em buscar a 

ressocialização do preso, ou seja, quando de sua liberdade ajudar a inseri-lo no 

ambiente social, ela elenca alguns meios indispensáveis para uma ressocialização 

sem problemas, assim dispõe do artigo 10 ao artigo 24, algumas condições, para 

que o Estado cumpra a reeducação do detento.  

CONCLUSÃO 

 A criminologia, precisamente o estudo do crime, subdivide-se em 

quatro áreas de maior profundidade no estudo, sendo o criminoso, o crime, o fator 

social e a vítima, no presente resumo foi abordado precisamente sobre o criminoso 

e o fator social, o qual é encontrado na ressocialização. 

Apesar de algumas distinções sobre criminologia e o direito penal, 

podemos perceber que ambas as ciências tenham como objeto o crime, suas 

perspectivas são distintas. Enquanto que para a Criminologia tem-se como foco as 

causas, o Direito Penal busca sua justificativa nos efeitos, os criminosos. 

Conclui-se, assim, o importante papel da Criminologia no Direito Penal e 

na Execução Penal, a fim de fornecer dados que possibilitem a ressocialização do 

preso. Oferecendo condições mínimas de moradia, alimentação, trabalho, estudo e 

assistência social, a fim de impedir a sua reincidência no mundo do crime, 

resultando em um benefício ao indivíduo ressocializado e à sociedade como um 

todo. 

                                                           

7 FELBERG, Rodrigo. A Reintegração Social dos Cidadãos-Egressos : Uma Nova Dimensão de 
Aplicabilidade às Ações Afirmativas. São Paulo: Atlas, 2015. p. 28. 
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