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GABARITO PRELIMINAR DA BANCA: Certo 

PROPOSTA: ALTERAÇÃO DO GABARITO 

FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO 

 

“Entre outros, a reparação do dano é um dos objetivos da criminologia conteporânea.” 

 O gabarito oficial preliminar considera certa a assertiva. Solicita-se, no entanto, 

a alteração do gabarito para errada, tendo em vista os seguintes fatos: 

 Para a doutrina majoritária dessa ciência, as finalidades e os objetivos da 

Criminologia são resumidos nos seguintes aspectos: 
1. Estudar, entender e diagnosticar a realidade criminal; 

2. Controlar, evitar e diminuir a frequência dos delitos; 

3. Mudar para melhor a realidade criminal; 

4. Servir de base para a elaboração de programas, diretrizes e políticas públicas no 

sentido de diminuir a ocorrência de crimes; 

5. Subsidiar mudanças na legislação penal, na política criminal, nas leis e nos órgãos de 

execução penal. 

 

Diferentemente do que afirma a questão em comento, nenhum autor cita como 

objetivo da Criminologia “a reparação do dano”. 

Nesse sentido, reitera-se que o gabarito da questão deve ser mudado para errado ou a 

questão deve ser anulada, no sentido de evitar prejuízos aos candidatos que participaram do 

certame. 
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GABARITO PRELIMINAR DA BANCA: Certo 

PROPOSTA: ALTERAÇÃO DO GABARITO 

FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO 

 

“A justiça criminal, além de aplicar as leis e de delimitar o direito, busca dar 

cumprimento ao decreto condenatório e assegurar a devida proteção aos direitos e 

garantias fundamentais dos presos.” 

 O gabarito oficial preliminar considera certa a assertiva. Solicita-se, no entanto, 

a alteração do gabarito para errada, tendo em vista os seguintes fatos: 

 Sabe-se que a Justiça Criminal é integrada pelos subsistemas policial, de justiça 

criminal e de execução penal. Quando a questão usa a expressão “delimitar direito” dá a 

entender que a justiça criminal legisla em matéria criminal, isto é, que a justiça criminal 

seria capaz de criar normas em matéria penal, “delimitando direitos”, tal como afirma a 

assertiva. Sabe-se, no entanto, que a justiça criminal é responsável apenas por julgar os 

crimes, competindo ao Poder Legislativo produzir normas que, nesse sentido, de fato 

delimitam os mais diversos ramos do direito, a exemplo do próprio Direito Penal. 

 Nesse sentido, tendo em vista o fato de a questão fazer uso de terminologia 

ambígua e confusa, induzindo o candidato a erro, solicita-se a mudança do gabarito da 

questão para errada, ou até mesmo a anulação da questão, no sentido de evitar 

prejuízos aos candidatos. 
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