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CONTEÚDO 

 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Classes de palavras: emprego e 

sentido que imprimem às relações que estabelecem: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, 
verbo, advérbio, preposição e conjunção. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. 
Colocação pronominal. Crase. Pontuação. 

Leitura e interpretação de textos verbais, não verbais, literários e não literários. Informações literais e 
inferências possíveis. Ponto de vista do autor. Estruturação do texto: relações entre ideias; recursos de 
coesão. Significação contextual de palavras e expressões. 

 
Exercícios 

Coletânea de Exercícios I – Interpretação de Textos 
Coletânea de Exercícios II – Gerais 
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Sinônimos e Antônimos 
 
As palavras podem, quanto à forma e ao sentido, ser classificadas em sinônimos e antônimos. 
• Sinônimos: são palavras com grafia diferente e significado semelhante ou aproximado. 
Exemplos:   
lindo belo  ver enxergar 
alvo branco  assustado apavorado 
casa morada  raiva ódio 
contente alegra  desabou caiu 
vadio preguiçoso  ruim má 
ordenado pagamento  sinceridade franqueza 
enorme grande  surgir aparecer 
brava nervosa  inventor descobridor 
travesso inquieto  ruído barulho 
divertido engraçado  desajeitado sem jeito 
justo apertado  adorar amar 
confusão tumultuo  ajeitado arrumado 
ladrar latir  volume som 
momento instante  quieto silencioso 
 
Na coesão de um texto, por exemplo, a função do sinônimo é evitar a repetição. Observe: 
Curitiba é uma cidade distante do Maranhão, mas mesmo longe, precisaremos ir até lá. 
 
As palavras "longe" e "distante" são diferentes na escrita, mas apresentam sentidos parecidos. Podemos afirmar, 
portanto, que são palavras sinônimas. Elas, ainda, estão a serviço da coesão do texto, evitando repetição. 
 
• Antônimos: palavras de grafia diferente e significação oposta. 
Exemplos: 
bom mau  anão gigante 
feio bonito  perder achar 
clara escura  guerra paz 
alto baixo  fraco forte 
magro gordo  velho novo 
perdi achei  feliz infeliz 
longe perto  nunca sempre 
macio duro  mais menos 
morto vivo  capaz incapaz 
rico pobre  limpo  sujo 
esquerdo direito  esquecer lembrar 
possível impossível  justo injusto 
abriu fechou  pouco muito 
frio quente  corajoso medroso 
 
A luz reina sobre as trevas. 
Ele é bom em História e ruim em Física. 
Ou foi aprovado ou reprovado. 
 
Não se esqueça de que falar em sinônimo é também falar em conhecimento vocabular. Esse é adquirido através 
da leitura e da consulta ao dicionário. 
As bancas de concurso sabem que muitos candidatos não dão atenção devida à leitura, então exploram questões 
do tipo: 
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" A leitura propicia conhecimento, e, muitas vezes, um inefável prazer. É por isso que ela é um direito inalienável 
do homem". Significam, respectivamente: 
a) raro, inelutável 
b) estranho, inseparável 
c) indizível, intransferível 
d) infindável, insubstituível 
e) sutil, fundamental 
 
Para resolver essa questão bastava saber que: 
 
I. Inefável é aquilo que não se pode exprimir por palavras (indizível) 
II. Inalienável é algo intransferível 
Logo, a resposta correta é a letra C 
 

Exercícios pertinentes 
 
01) Indique o sinônimo de roubar. 
a) Devolver  
b) Entregar  
c) Furtar 
 
02) Indique o sinônimo de ilícito. 
a) ilegível  
b) ilegal  
c) ilustre  
 
03) Indique o sinônimo de carecer. 
a) comprar  
b) precisar  
c) faltar 
 
04) Escolha o sinônimo de materializar. 
a) visualizar  
b) comprar  
c) concretizar 
 
05) Identifique o sinônimo de cárcere. 
a) subterrâneo  
b) castelo  
c) prisão 
 
06) Indique o sinônimo de inaugurar.  
a) abrir  
b) completar  
c) encerrar 
 
07) Indique o sinônimo de incluir.  
a) diluir  
b) acrescentar  
c) excluir 
 
08) Identifique o antônimo de reforçar.  
a) enfraquecer  
b) informar  
c) desfrutar 
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09) Indique o antônimo de aprovar.  
a) discordar  
b) concordar  
c) passar 
 
10) Escolha o antônimo de encher.  
a) inchar  
b) engordar  
c) esvaziar 
 
11) Identifique o antônimo de exigir.  
a) conceder  
b) pedir  
c) contrariar 
 
12) Indique o item em que o antônimo da palavra ou expressão em destaque está corretamente apontado. 
a) duradouro sucesso - efêmero  
b) fama em ascendência - excelsa  
c) elegante região - carente  
d) sala lotada - desabitada 
 
13) O apaixonado rapaz ficou extático diante da beleza da noiva. A palavra destacada é sinônima de:  
a) imóvel  
b) admirado 
c) firme  
d) sem respirar 
e) indiferente 
  
14) os sinônimos de exilado, assustado, sustentar e expulsão são, respectivamente:  
a) degredado, espavorido, suster e proscrição.  
b) degradado, esbaforido, sustar e prescrição.  
c) degredado, espavorido, sustar e proscrição.  
d) degradado, esbaforido, sustar e proscrição.  
e) degradado, espavorido, suster e prescrição. 
 
15) Trate de arrumar o aparelho que você quebrou e costurar a roupa que você rasgou, do contrário não 
saíra de casa nesse final de semana. As palavras destacadas podem ser substituídas por:  
a) concertar, coser e se não.  
b) consertar, coser e senão.  
c) consertar, cozer e senão.  
d) concertar, cozer e senão.  
e) consertar, coser e se não. 
 
16) Relacione os sinônimos nas duas colunas abaixo, e assinale a reposta correta: 
1 -   translúcido                       (  ) contraveneno. 
2 -   antídoto                           (  ) metamorfose. 
3 -   transforma                       (  ) diáfano. 
4 -   adversário                       (  ) antítese. 
5 -   oposição                          (  ) antagonista. 
a)    1, 3, 4, 2, 5; 
b)    2, 3, 4, 5, 1; 
c)    2, 3, 1, 5, 4; 
d)    1, 4, 5, 2, 3; 
 
17)  Assinale a única opção em que aparece uma palavra que não é sinônima das demais. 
a)  títere, fantoche, palhaço; 



                                                          

5 
 

b)  vendaval, temporal, ventania; 
c)  íntegro, intemerato, puro 
d)  venenoso, venéfico, tóxico; 
e)  abatido, definhado, enfraquecido. 
 
18) Assinale a única opção em que aparece uma palavra que não é antônima das demais, considerando-se 
o termo grifado da série. 
a)  sossego: agitação, preocupação; 
b)  notório: desconhecido, ignoto; 
c)  negligente: aplicado, diligente; 
d)  livre: preso, medroso; 
e)  meritório: indigno, desprezível. 
 
Gabarito 
 
01 -  02 -  03 - C  04 -  05 -  06 -  07 -  08 -  09 -  10 -  
11 -  12 -  13 -  14 - A 15 -  16 -  17 -  18 -  **** ***** 

 

 
 

Sentido Próprio e Figurado das Palavras 
 
Na linguagem coloquial, ou seja, na linguagem do dia-a-dia, usamos as palavras conforme as situações que nos 
são apresentadas.  As palavras podem ser usadas no sentido próprio ou figurado.  
 
Exemplo:   
Janine tem um coração de gelo. (sentido figurado)  
Sempre tomo uísque com gelo. (sentido próprio)  
Por exemplo, quando alguém diz a frase "Isso é um castelo de areia", pode atribuir a ela sentido denotativo 
ou conotativo.  
 
Denotativamente, significa "construção feita na areia da praia em forma de castelo";  
Conotativamente, "ocorrência incerta, sem solidez".  

 
Sentido Próprio  

 
Diz-se da palavra que é empregada na sua significação natural. É, em última análise, o sentido que a palavra tem 
originalmente. 
 

Sentido Figurado 
 
Ocorre quando a palavra está empregada em sentido translato, ou seja, quando, por um processo de analogia, é 
empregada em sentido diverso do próprio: 
 
Exemplos:  
A dama trazia uma flor nos cabelos. (sentido próprio) 
A dama pertence à flor da sociedade. (sentido figurado) 
 
À noite, no campo, podemos admirar as estrelas. (sentido próprio) 
"A lua (... ) salpicava de estrelas o nosso chão". (sentido figurado) 
 
 

Linguagem Figurada  
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(figuras de linguagem) 
 
A linguagem figurada dá-se a partir da metáfora ou da metonímia. A metáfora consiste na substituição de uma 
expressão por outra, cuja tonalidade afetiva se torna mais acentuada em virtude da sua transferência para um 
âmbito de significação que não lhe é particular. 
Exemplos:   
Lá vem aquele mala sem alça. 
A cada dia mais um edifício brota na cidade do Rio de Janeiro. 
 
A metonímia se fundamenta numa relação totalmente subjetiva, que se dá a partir de uma apreensão, já que 
consiste na ampliação do âmbito de significação de uma expressão, numa relação entre a significação denotativa 
e a figurada. 
Exemplos:   
Preciso de um teto pra morar. 
Roberto era um piano de qualidade incontestável! 
 
As relações objetivas no emprego da metonímia podem ser de muitos outros tipos: entre a parte e o todo (também 
denominada "sinédoque"); entre o produto e a matéria; entre o agente e o resultado; entre o autor e a obra; entre 
o conteúdo e o continente; entre o abstrato e o concreto; etc. A metonímia, apesar de ter uma função importante 
como recurso estilístico, "é intrinsecamente menos interessante que a metáfora, uma vez que não descobre 
relações novas e surge apenas entre palavras já relacionadas entre si". 
 
A metáfora é um elemento de grande qualidade estilística e tem a função expressiva por excelência de colocar em 
destaque certos aspectos que o termo que seria próprio não seria capaz de expressar por si mesmo. Daí, ser a 
metáfora utilizada na linguagem essencial e mormente na poesia. 
 
Essa importância da metáfora como força criadora da linguagem humana tem sido reconhecida desde Aristóteles. 
Encontramo-la como um artifício expressivo na poesia, como uma fonte de polissemia e sinonímia, como elemento 
enriquecedor de vocabulário e em tantas outras situações, na linguagem em geral. 
 
A metáfora é princípio básico de muitas outras figuras de linguagem, isto é, ela está sempre presente em todas as 
figuras de linguagem. 

 
Alguns exemplos de metáforas especializadas ou figuras de pensamento: 

 
1. Antítese: É a figura que estabelece a oposição entre palavras ou ideias. 
Exemplos:   
"Deixa que hoje me chamem de eternidade." 
"A vida é feita de momentos bons e ruins." 
 
2. Gradação: É a figura na qual se estabelece um aumento (Clímax) ou uma diminuição (Anticlímax) gradual. 
Exemplos:   
"Anda, corre, voa." (clímax) 
"Eu era pobre. Era subalterno. Era nada." (anticlímax) 
 
3. Eufemismo: É a figura através da qual a realidade é suavizada com o uso de uma palavra ou expressão 
agradável. 
Exemplos:   
Elis se foi. Era uma excelente interprete! (= morreu) 
O menino faltou-me com a verdade. (= mentiu) 
 
4. Ironia ou Antífrase: É a figura cujo modo de exprimir-se consiste em dizer o contrário daquilo que se pensa 
ou sente ou vice-versa, com intenção depreciativa e sarcástica. 
Exemplos:   
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Bonita resposta, seu insolente! (= desagradável) 
"A excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças." (= maldosa) 
- Meus parabéns pelo seu serviço (considere-se que o vigia tenha dormido e a empresa tenha sido 
completamente esvaziada durante um assalto). 
 
5. Paradoxo: É a figura em que se chocam ideias antagônicas. 
Exemplos:   
"É dor que desatina sem doer ..." 
"Mas que seja infinito enquanto dure." 
 
6. Hipérbole: É a figura que engrandece ou diminui de maneira exagerada a verdade das coisas; exagero de 
linguagem. 
Exemplos:   
Chorei um rio de lágrimas." 
"Eu te darei o céu, meu bem, e o meu..." 
 
7. Hipálage: É a figura pela qual se atribuem a uma palavra o que é pertinente a uma outra palavra da mesma 
frase, que pode estar subentendida. 
Exemplos:   
"... as lojas loquazes dos barbeiros." (os barbeiros e seus clientes são loquazes) 
Não passe por aquelas ruas prostitutas do Centro! (as mulheres são prostitutas) 
 
8. Prosopopeia ou Personificação ou Animismo: É a figura pela qual se dá vida ou características 
humanas a coisas e animais. 
Exemplos:   
"... os rios vão carregando as queixas do caminho." 
"... e o meu cavalo só falava inglês." 

 
Alguns exemplos de metáforas especializadas ou figuras de palavras (tropos): 
 
1. Metáfora: Quando a significação natural de uma palavra é substituída por outra, com que tem relação de 
semelhança subentendida. 
Exemplos:   
"Você partiu meu coração, frágil cristal." 
Hoje em dia os edifícios brotam do chão. 
 
2. Símile ou Comparação: Quando há comparação de coisas semelhantes. Há sempre o conectivo do tipo 
"como". 
Exemplos:   
"O amor é como nuvens carregadas sobre terras do sertão." 
Juliana tem os cabelos mais negros que as asas da graúna. 
 
3. Símbolo: Quando um ser concreto assume, por convenção, o valor de um ser abstrato. 
Exemplos:   
"... vejo você, vestida de branco, dizendo: - Sim!" (= virgindade) 
"Senhores! Não lhes peço nada além de sangue, suor e lágrimas." (= empenho total) 
 
4. Sinestesia: É a relação subjetiva entre percepções de sentidos diferentes. 
Exemplos:   
É bom sentir o verde frescor e aroma da manhã de primavera. 
"Avista-se o grito das araras." 
 
5. Metonímia: É a figura que consiste em designar um ser por outro com o qual tem a relação de: causa/efeito, 
continente/conteúdo, lugar/produto, matéria/objeto, abstrato/concreto, autor/obra, etc. 
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Exemplos:   
Ele ganha a vida, vendendo livros. 
João bebeu apenas um copo de cerveja. 
A virtude vence o crime. 
Gosto de ler Camões. 
 
6. Perífrase: Quando é utilizado um grupo de palavras em substituição a uma única palavra. 
Exemplos:   
"Se lá no assento etéreo onde subiste ..." (= céu) 
Procure ter amor por quem o mantém vivo. (= pai) 
5. Catacrese: É a figura na qual se verifica o uso de um determinado termo por falta de termo próprio; é uma 
metáfora desgastada que, por ser trivial, deixa de ser metáfora.  
Exemplos:   
A pé da mesa está quebrado. 
Todos devem embarcar no trem agora! 
 

 
 

Classes de Palavras 
 

As palavras da língua portuguesa podem ser colocadas em dez classes diferentes, de acordo com sua 
classificação gramatical. A isso damos o nome de Classes de Palavras. 
 
Primeiramente podemos separá-las em dois grandes grupos:  
 

Classes Variáveis 
São variáveis as que se flexionam em gênero, número e grau, São elas: substantivo, artigo, adjetivo, numeral, 
verbo e pronome. 
 

Classes Invariáveis  
São invariáveis as que não se flexionam. São elas: advérbios, preposição, conjunção e interjeição. 
 
OBS: A mesma palavra pode ser colocada em mais de uma classe, de acordo com o modo como é usada. 
Exemplos:  
 
Eu quero jantar em sua casa hoje 
(jantar – verbo)  
O jantar que você fez estava delicioso 
(jantar – substantivo) 
 
Eu quero um vestido amarelo 
(amarelo – adjetivo) 
Eu gosto muito do amarelo 
(amarelo – substantivo) 
 

SUBSTANTIVO 
 
Substantivo: Palavra com que designamos os seres em geral. 
 
Substantivo Comum - é o que nomeia todos os seres de mesma espécie. 
Exemplos: homem, árvore, animal, etc. 
Substantivo Próprio - é o que nomeia um ser da mesma espécie. 
Exemplos: Brasil, Rio de Janeiro, Maria, Campinas, etc.  
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Substantivo Simples - é aquele formado por um só radical. 
Exemplos: sol, amor, mão, água, fogo etc. 
 
Substantivo Composto - quando é formado por mais de um radical. 
Exemplos: amor-perfeito, pé-de-moleque, guarda-chuva, passatempo. 
 
Substantivo Primitivo - quando não se origina de outra palavra existente na língua portuguesa. 
Exemplos: casa, pedra, jornal, relógio, motor, etc. 
 
Substantivo Derivado - é aquele que se origina de outra palavra existente na língua portuguesa. 
Exemplos:  florista, jornaleiro, motorista, caseiro. 
 
Substantivo Concreto - é aquele que designa os seres de existência real ou representados pela imaginação. 
Exemplos: casa, mesa, faca, bruxa, lobisomem, etc. 
 
Substantivo Abstrato - São aqueles que denomina seres que não existem por si, ou seja, só existem em nossa 
consciência, como fruto de uma abstração, sendo, pois, impossível visualizá-los como seres. Os substantivos 
abstratos são, portanto, aqueles que designam ações, estados ou qualidades, considerados como seres: 
 
Exemplos: amor, tristeza, beleza, coragem, corrida, etc. 
 
Geralmente os substantivos abstratos, são derivados de verbos ou adjetivos. 
Exemplos:     belo - beleza 
                     trabalhar - trabalho. 
 
Substantivo Coletivo - é aquele que designa um conjunto de seres da mesma espécie. 
 
Exemplos:  
acervo de obras de uma biblioteca, museu 
Álbum de retratos, de selos 
Alcateia de lobos 
Armada de navios de guerra 
Arquipélago de ilhas 
Arsenal de armas, de munições 
Assembleia de pessoas reunidas com um fim comum 
Atlas de mapas 
Baixela de utensílios de mesa 
Banca de examinadores, de advogados 
bando de pessoas em geral, mas com sentido pejorativo 
batalhão de soldados 
biblioteca de livros 
bosque de árvores 
buquê de flores 
cáfila de camelos 
caravana de viajantes 
cardume de peixes 
carrilhão de sinos 
colégio de eleitores, de cardeais 
colmeia  de abelhas 
colônia de imigrantes, de formigas, de bactérias 
concentração de tropas, de atletas 
concílio de bispos 
conclave de cardeais para eleger o Papa 
constelação de astros ou estrelas 
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cordilheira de montanhas 
correição de formigas 
elenco de artistas, atores, palavras, medidas 
enxame de abelhas, de sonhos 
enxoval de roupas e seus complementos 
esquadra de navios de guerra 
esquadrilha de aviões 
exército de soldados 
falange de soldados, anjos, ou pessoas com valor positivo 
farândola de mendigos 
fardo de coisas pesadas 
fauna de todos os animais de uma região 
feixe de lenha, de raios luminosos 
flora de todas as plantas de uma região 
floresta de árvores 
frota de navios, de veículos pertencentes a uma empresa 
junta de dois bois, de médicos,  examinadores, militares que governam. 
júri de jurados 
legião de anjos, de demônios, de soldados 
malta de gente ordinária em geral 
manada de gado ou animais grandes (bois, elefantes, etc.) 
matilha de cães de caça 
miríade de coisas com número superior a 10.000 
molho de coisas agrupadas em feixes (chaves, cenouras, etc.) 
multidão de pessoas ou coisas aglomeradas (inimigos, fatos, etc.) 
nuvem de fumaça, ou de coisas pequenas (insetos, pó, etc.) 
orquestra de músicos 
pelotão de soldados 
penca de bananas, de chaves 
pilha de coisas dispostas umas sobre as outras 
pinacoteca de quadros 
plêiade de pessoas ilustres 
prole de filhos 
quadrilha de ladrões 
rebanho de gado, ou de quadrúpedes 
repertório de peças teatrais, musicais, ou de piadas 
resma de papel 
réstia de cebolas, de alho 
saraivada de protestos, de balas, de vaias, de perguntas 
seleta de textos escolhidos 
súcia de pessoas desonestas 
trouxa de roupas 
viveiro de aves ou peixes confinados 
 

NUMERAL 
Numeral - é a palavra que exprime número de ordem, múltiplo ou fração. Classificam-se em:   

 
a) Cardinais: um, dois, três,... 
b) Ordinais: primeiro, segundo, terceiro,... 
c) Multiplicativos: dobro, triplo, sêxtuplo... 
d) Fracionários: meio, terço, um quarto, um quinto... 
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FLEXÃO DO NUMERAL 
 
O numeral é uma classe variável em gênero e número 
 
GÊNERO DO NUMERAL 

 
Variam em gênero: 
 
• Os cardinais:  
um, dois, e os de duzentos a novecentos: 
um - uma  
 
• Todos os ordinais: 
Primeiro - primeira 
Segundo - segunda  
Terceiro - terceira  
 
• Os multiplicativos e os fracionários, quando expressam uma ideia adjetiva em relação ao substantivo: 
 
O atleta deu um salto duplo e um triplo, depois tomou uma dose quíntupla de vitaminas. 
João comeu meio abacate e meia banana após o almoço. 
Coube-lhe a quarta parte da torta. 
Ele saiu ao meio dia e meia (hora). 
 
NÚMERO DO NUMERAL 

 
Variam em número: 
 
• Os cardinais terminados em ão: 
Um milhão - dois milhões 
Um bilhão - dois bilhões 
 
• Todos os ordinais: 
Primeiro - primeiros 
Centésimo - centésimos 
Milésimo - milésimos 
 
• Os multiplicativos, quando têm função adjetiva: 
Tomei dois copos duplos de água. 
Foram triplas as doses de uísque servidas. 
 
• Os fracionários, dependendo do cardinal que os antecede: 
 
Gastou um terço do salário em remédios. 
Gastou dois terços do salário em remédios. 
 
Nota: Os cardinais, quando substantivados, vão para o plural se terminarem em som vocálico. 
 
Exemplo:  Tirei dois oitos em Português. (= duas notas oito) 
 
Os cardinais ficam invariáveis, se terminarem por som consonantal 
Nota: Tirei dois seis em Matemática. (=duas notas seis) 
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Flexão de Número 
 

Quanto ao número, os substantivos podem assumir a forma do singular (relativos a um só ser ou a um único 
conjunto de seres) ou do plural (relativos a mais de um ser ou conjunto de seres). 
 
Formação do Plural 
 
Substantivos terminados em vogal, ditongo oral e ditongo nasal - "ãe"     Acréscimo de  ¨S¨ 
 
Singular                    plural 
Casa                      .   Casas 
Pai                              Pais 
Mãe                            Mães 
Maioria dos substantivos terminados em - ão    Substitui-se ão  por  ões 
 
Botão...................................Botões 
Nota: Incluem-se aqui também os aumentativos 
Vozeirão.............................Vozeirões 

 
Substantivos paroxítonos terminados em - ão e alguns poucos oxítonos e monossílabos. 

 Acréscimo de S 
Sótão...................................Sótãos 
Cidadão...............................Cidadãos 
Mão......................................Mãos 

 
Alguns substantivos terminados em ão    Mudam   ão  para ães 

 
Alemão...............................................Alemães 
Cão....................................................Cães 
Nota: Alguns substantivos admitem mais de uma forma para o plural: 
 
Ancião anciões anciães anciãos 
Guardião     guardiões guardiães   
Ermitão ermitões ermitães ermitãos 
Verão verões verães  
Anão anões  anãos 
Vilão vilões  vilãos 

 
Substantivos terminados em - r  e- z     Acréscimo de - es 
Açúcar.......................................Açúcares 
Rapaz........................................Rapazes 
 
Nota: Destaquem-se os plurais de: 
Caráter....................................Caracteres 
Júnior.....................................Juniores 
Sênior.....................................Seniores              

 
Substantivos terminados em - s     Acréscimo de - es 
Gás.........................................Gases 

 
substantivos paroxítonos ou proparoxítonos terminados em s 
                    Invariáveis 
O pires.....................................Os pires 
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O ônibus..................................Os ônibus 
 

Substantivos terminados em - al - el - ol, ul      Retira-se o "l" e acrescenta-se "is" 
Canal....................................Canais 
Carretel..............................  .Carretéis 
Anzol....................................Anzóis 
 
Nota: Destaquem-se os plurais de: 
Mal.......................................Males 
Cônsul..................................Cônsules 
Gol.......................................Goles ou gois, mas a forma consagrada pelo uso é gols. 

 
Substantivos oxítonos terminados em - "l"      Troca "l" por "is" 
Barril..................................Barris 
 
Substantivos paroxítonos terminados em - "l"      Trocam "l" por "eis" 
 
Fóssil................................Fósseis 
Réptil................................Répteis(ou reptis) 
Projétil..............................Projéteis (projetis) 

 
Substantivos terminados em - "n"      Acréscimo de s - es 
 
Abdômen.........................Abdomens / abdômenes 
Hífen................................Hífens / hífenes 
Cânon..............................Cânones 

 
Substantivos terminados em - "x" 
 
o tórax.............................os tórax 
 
Nota: Atente para o plural de: 

Cálix ou cálice cálices 
                           e 
Balãozinho balõezinhos 
Anzolzinho anzoizinhos 
Pãozinho pãezinhos 
Colarzinho colarezinhos 
Papelzinho papeizinhos 

 
Plural com mudança de som (ou plural metafônico) 
 
Singular (ô) Plural (ó) Singular (ô)Plural (ó)  
Aposto Apostos Caroço Caroços 
Corno Cornos Corpo Corpos 
Corvo Corvos Esforço Esforços 
Imposto Impostos Jogo Jogos 
Miolo Miolos Olho Olhos 
Osso Ossos Ovo Ovos 
Poço Poços Porco Porcos 
Porto Portos Posto Postos 
Povo Povos Reforço Reforços 
Socorro Socorros Tijolo Tijolos 
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Plural dos substantivos compostos 
 
Substantivos compostos não separados por hífen.   Acrescenta-se "s" (como um substantivo 
simples). 
 
Pernalonga................................pernalongas 
Pontapé......................................pontapés 
 
Substantivos compostos separados por hífen.     Os dois elementos vão para o plural 
 
cirurgião - dentista: ..............cirurgiões-dentistas    substantivo   +   substantivo 
boa-vida:..................................boas-vidas                     adjetivo   +   substantivo 
cartão-postal:.........................cartões-postais             substantivos  + adjetivo 
 
Se o segundo elemento limitar a ideia do primeiro:    Apenas um elemento vai para o plural 
 
banana-maçã...........................bananas-maçã 
pombo-correio.........................pombos-correio 
 
Se os elementos forem ligados por preposição 
pé-de-moleque........................pés-de-moleque 
pão-de-ló..................................pães-de-ló 
 
Se o primeiro elemento for verbo ou palavra invariável:  Apenas o segundo elemento vai para 
o plural: 
 
Guarda-roupa.............................guarda-roupas (verbo + substantivo) 
Alto-falante..................................alto-falantes (advérbio + substantivo) 
Contra-ataque............................contra-ataques (preposição + substantivo) 

 
Se os elementos forem palavras repetidas ou onomatopaicas: 
Tico-tico.......................................tico-ticos 
Reco-reco...................................reco-recos 
Tique-taque................................tique-taques 
 
Nota: Se os dois elementos forem verbos, admite-se a flexão dos dois: 
Corre-corre................................corres-corres 
 
Se o primeiro elemento for constituído de formas reduzidas, como grão, grã e bel: 
Grão-duque...............................grão-duques 
Grã-cruz.....................................grã-cruzes 
Bel-prazer..................................bel-prazeres 

 
Nenhum dos elementos vai para o plural: 
 
Se for formado de verbo mais palavra invariável: 
Os ganha-pouco 
Os bota-fora 
Os pisa-mansinho 
 
Se for formado de verbos com sentidos opostos: 
Os leva-e-traz 
Os ganha-perde 
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Nota: Atente para o plural de: 
Guarda-chuva (verbo+substantivo)........................guarda-chuvas 
Guarda-noturno (substantivo+adjetivo)..................guardas-noturnos 
 
Substantivos de um só número 

 
Há substantivos que são empregados apenas no plural   
Os mais comuns são: 

Os afazeres As algemas Os anais Os arredores 
As belas-artes As bodas As férias (descanso) As cócegas 

As condolências As fezes Os idos As núpcias 
Os óculos As olheiras Os parabéns Os pêsames 
Os picles Os víveres 

 
Há substantivos que, habitualmente, são usados só no singular: 
A bondade A caridade A fé A falsidade 
O ouro A prata O cobre A brisa 
O oxigênio A fome A sede A plebe 
A gente O pó A neve A lenha 
O cristianismo O nazismo A fumaça A sinceridade 
A lealdade 

 
Mudança de número com mudança de sentido. 
 
Há substantivos que mudam de sentido quando mudam de número: 
 
Bem (felicidade, virtude, benefício)......................Bens (propriedades, valores) 
Costa (litoral)......................................................Costas (dorso) 
Féria (renda diária)..............................................Férias (descanso) 
Letra (símbolo gráfico)........................................Letras (literatura) 
Vencimento (fim, prazo final)...............................Vencimentos (salário) 
 
 

FLEXÃO DE GÊNERO 
 

Flexão de Gênero 
 
Os substantivos, em português, podem pertencer ao: 
a) gênero masculino: quando se antepõe ao substantivo o artigo "o". 
b) gênero feminino: quando se antepõe ao substantivo o artigo "a". 
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Conceito, métodos, objetos e finalidade da Criminologia 
 
A origem da palavra Criminologia, hibridismo greco-latino, tem a sua criação atribuída a Raffaele Garofalo 
(Itália, 1851-1934), que com ela intitulou sua principal obra. Consta, porém, que tal vocábulo já tinha sido 
empregado anteriormente na França, por Topinard (1830-1911). 
 
Este vocábulo, a princípio reservado ao estudo do crime, ascendeu à ciência geral da criminalidade, antes 
denominada Sociologia Criminal ou Antropologia Criminal. 
 
A criminologia é uma ciência social, filiada à Sociologia, e não uma ciência social independente, desorientada. 
Em relação ao seu objeto – a criminalidade – a criminologia é ciência geral porque cuida dela de um modo 
geral. Em relação a sua posição, a Criminologia é uma ciência particular, porque, no seio da Sociologia e sob 
sua égide, trata, particularmente, da criminalidade. 
 
A criminologia é a ciência que estuda: 
1- As causas e as concausas da criminalidade e da periculosidade preparatória da criminalidade; 
2- As manifestações e os efeitos da criminalidade e da periculosidade preparatória da criminalidade e, 
3- A política a opor, assistencialmente, à etiologia da criminalidade e da periculosidade preparatória da 
criminalidade, suas manifestações e seus efeitos. 
 
Conceito de Criminologia: A Criminologia é um conjunto de conhecimentos que estudam o fenômeno e 
as causas da criminalidade, a personalidade do delinquente e sua conduta delituosa e a maneira de 
ressocializá-lo. É a definição de Sutherland. Ciência que como todas as que abordam algum aspecto da 
criminalidade deve tratar do delito, do delinquente e da pena. Segundo a Unesco, a criminologia se divide em 
geral (sociológica) e clínica. 
 
Na concepção de Newton Fernandes e Valter Fernandes, criminologia é o “tratado do Crime”. 
 
A interdisciplinaridade da criminologia é histórica, bastando, para demonstrar isso, dizer que seus fundadores 
foram um médico (Cesare Lombroso), um jurista sociólogo (Enrico Ferri) e um magistrado (Raffaele Garofalo). 
 
Assim, além de outras, sempre continuam existindo as três correntes: a clínica, a sociológica e a jurídica, 
que, ao nosso ver, antes de buscarem soluções isoladas, devem caminhar unidas e Inter-relacionadas. 
 
A criminologia radical busca esclarecer a relação crime/formação econômico-social, tendo como conceitos 
fundamentais relações de produção e as questões de poder econômico e político. Já a criminologia da reação 
social é definida como uma atividade intelectual que estuda os processos de criação das normas penais e das 
normas sociais que estão relacionados com o comportamento desviante. 
 
O campo de interesse da criminologia organizacional compreende os fenômenos de formação de leis, o da 
infração às mesmas e os da reação às violações das leis. A criminologia clínica destina-se ao estudo dos 
casos particulares com o fim de estabelecer diagnósticos e prognósticos de tratamento, numa identificação 
entre a delinquência e a doença. Aliás, a própria denominação já nos dá ideia de relação médico-paciente. 
 
O objeto da moderna criminologia é o crime, suas circunstâncias, seu autor, sua vítima e o controle social. 
Deverá ela orientar a política criminal na prevenção especial e direta dos crimes socialmente relevantes, na 
intervenção relativa às suas manifestações e aos seus efeitos graves para determinados indivíduos e famílias. 
Deverá orientar também a Política social na prevenção geral e indireta das ações e omissões que, embora não 
previstas como crimes, merecem a reprovação máxima. 
 
Quando nasceu, a criminologia tratava de explicar a origem da delinquência utilizando o método das ciências, 
o esquema causal e explicativo, ou seja, buscava a causa do efeito produzido. 
 
Pensou-se que erradicando a causa se eliminaria o efeito, como se fosse suficiente fechar as maternidades 
para o controle da natalidade. 
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Academicamente a criminologia começa com a publicação da obra de Cesare Lombroso chamada de L´Uomo 
Delinquente, em 1876. Sua tese principal era a do delinquente nato. 
 
Já existiram várias tendências causais na criminologia. Baseado em Rousseau, a criminologia deveria procurar 
a causa do delito na sociedade, baseado em Lombroso, para erradicar o delito deveríamos encontrar a eventual 
causa no próprio delinquente e não no meio. Um extremo que procura as causas de toda a criminalidade na 
sociedade e o outro, organicista, investiga o arquétipo do criminoso nato (um delinquente com determinados 
traços morfológicos). Isoladamente, tanto as tendências sociológicas quanto às orgânicas fracassaram. Hoje 
em dia fala-se no elemento bio-psico-social. Volta a tomar força os estudos de endocrinologia que associam 
a agressividade do delinquente à testosterona (hormônio masculino), os estudos de genética ao tentar 
identificar no genoma humano um possível “gene da criminalidade”, juntamente com os transtornos da 
violência urbana, de guerra, da forme, etc. 
 
De qualquer forma, a criminologia transita pelas teorias que buscam analisar o crime, a criminalidade, o 
criminoso e a vítima. Passa pela sociologia, pela psicopatologia, psicologia, religião, antropologia, 
política, enfim, a criminologia habita o universo da ação humana. 
 
A CRIMINOLOGIA E O COMPORTAMENTO HUMANO 
 
Um dos aspectos da Criminologia são os distúrbios da personalidade. Dentre os mais frequentes desses 
distúrbios, podemos citar as neuroses, as psicoses, as personalidades psicopáticas e os transtornos da 
sexualidade ou parafilias. Neuroses são estados mentais da pessoa humana, que a conduzem à ansiedade, a 
distúrbios emocionais como: medo, raiva, rancor, sentimentos de culpa. Pode-se afirmar que as neuroses são 
afecções muito difundidas, sem base anatômica conhecida e que, apesar de intimamente ligadas à vida 
psíquica do paciente, não lhe alteram a personalidade como as psicoses, e consequentemente se 
acompanham de consciência penosa e frequentemente excessiva do estado mórbido (MARANHÃO, 2004, p. 356). 
Nessa perspectiva, de acordo com Newton e Valter Fernandes (2002, p. 213), podemos citar as neuroses 
obsessivas, caracterizadas pela constante de obsessões, fobias e tiques obsessivos, cujas formas de projeção 
alinham-se à cleptomania, à piromania, ao impulso ao suicídio e ao homicídio. 
 
O termo psicose surgiu para enfatizar as afecções mentais mais graves. As psicoses são conjuntos de doenças 
caracterizadas por distúrbios emocionais do indivíduo e sua relação com a realidade social, com o convívio em 
sociedade. Citamos, dentre outras, a paranoica, a maníaco-depressiva e a carcerária. 
 
Segundo Genival França (1998, p. 357), “as psicoses paranoicas são transtornos mentais marcados por 
concepções delirantes permitindo manifestações de autofilia e egocentrismo, conservando-se claros 
pensamentos, vontades e ações”. Os paranoicos fantasiam, e nos seus delírios relacionam o seu bem-estar 
ou a dor com as pessoas que lhes rodeiam, atribuindo a estas a causa de seu estado. Temos por exemplo, a 
paranoia do ciúme, a de perseguição, a erótica. Seriam paranoicos os assassinos de Abraham Lincon, Gandhi, 
John Lennon e o que atentou contra a vida do Papa João Paulo II (FERNANDES, 2002, p. 221). 
 
A psicose maníaco-depressiva, hoje estudada como transtorno bipolar do comportamento, é marcada por 
crises de excitação psicomotora e estado depressivo. A fase maníaca é caracterizada por hiperatividade motora 
e psíquica, com agitação e exaltação da afetividade e do humor. O maníaco não permanece quieto, é eufórico. 
A melancólica ou depressiva caracteriza-se pela inibição ou diminuição das funções psíquicas e motoras. O 
indivíduo apresenta um quadro marcado pela tristeza, pessimismo, sentimento de culpa. As tentativas de 
suicídio são frequentes nesta fase melancólica (GENIVAL, 1998, p. 356). 
 
A psicose carcerária é decorrente da privação da liberdade do indivíduo submetido a estabelecimentos 
carcerários que não dispõem, em sua grande maioria, de condições adequadas de espaço, iluminação e 
alimentação. A pessoa acometida deste mal manifesta a “síndrome crepuscular de Ganser”, apresentando 
sintomas com as seguintes características: estranhas alterações da conduta motora e verbal do indivíduo que, 
quando interrogado, encerra-se em impenetrável mutismo ou passa a exibir para respostas, como se estivera 
acometido de um estado deficitário orgânico, não raro acompanhado de sintomas depressivos ou catatônicos 
(FERNANDES, 2002, p. 225). 
 
A personalidade psicopática é caracterizada por uma distorção do caráter do indivíduo. Os indivíduos 
acometidos por tal personalidade geralmente apresentam o seguinte quadro característico: são inteligentes, 
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amorais, inconstantes, insinceros; faltam-lhes vergonha e remorso; são egocêntricos, inclinados à condutas 
mórbidas. Citamos como tipos, dentre outros: os explosivos ou epileptóides, os perversos ou amorais, os 
fanáticos e os mitomaníacos. 
 
Os explosivos ou epileptóides são indivíduos que manifestam em seu comportamento a habitualidade de um 
estado colérico, raivoso, agressivo, tanto verbalmente como fisicamente. 
 
Os perversos ou amorais são maldosos, cruéis, destrutivos. Tais características revelam-se precocemente em 
crianças, nas tendências à preguiça, inércia, indocilidade, impulsividade, indiferença, propensos à 
criminalidade infanto-juvenil. Na fase adulta, o indivíduo possui grau elevado de inteligência, podendo ser 
observadas mentiras, calúnias, delações, furtos, roubos. Encontram-se no rol dos amorais os incendiários, os 
vândalos, os “vampiros” e os envenenadores (FERNANDES, 2002, p. 209). 
 
Os fanáticos tendem a um ânimo constante de euforismo, extrema exaltação daquilo que desejam. Lutam por 
seus ideais de forma impulsiva, sem limites, sem controle. São capazes de praticar qualquer ato delinquente 
na busca incessante por seus objetivos. 
 
Os mitomaníacos, por sua vez, são acometidos de um desequilíbrio da inteligência no tocante à realidade. São 
propensos à mentira, à simulação, à fantasia. Conseguem distorcer, de forma quase convincente, a realidade 
dos fatos, podendo chegar a extremos de delírios e devaneios. 
 
O estudo da sexualidade anômala ou transtornos da sexualidade interessa à medicina legal, são distúrbios 
caracterizados por degeneração psíquica ou por fatores orgânicos glandulares. Citamos como exemplo o 
sadismo, o masoquismo, a pedofilia, o vampirismo e a necrofilia. O sadismo, também chamado algolagnia 
ativa, é transtorno sexual em que o indivíduo inflige sofrimentos físicos à parceira para obter o prazer sexual. 
O termo tem origem no nome do Marquês de Sade (1740), que acometido do mal, o relatou em seus romances 
Justina e Julieta. O marquês sentia prazer em cortar as carnes de suas parceiras e em tratar as chagas das 
prostitutas (GOMES, 2004, p. 471). 
 
Já o masoquismo é algolagnia passiva, isto é, o indivíduo só consegue sentir prazer sexual ao sofrer, ao ser 
humilhado. Jean Jacques Rousseau, filósofo francês que viveu nos idos anos de 1712 a 1778, bastante 
conhecido por sua obra Do Contrato Social (onde trabalha a formação e desenvolvimento da sociedade civil e 
do próprio Estado), em um de seus livros publicados após sua morte, Confissões, revela ser acometido deste 
transtorno da sexualidade: “Ajoelhar- se aos pés de uma amante imperiosa, obedecer às suas ordens, pedir 
perdão de faltas que cometera eram para mim gozos divinos “(GOMES, 2004, p. 471). 
 
A pedofilia é parafilia caracterizada pela atração por parceiros sexuais crianças ou adolescentes. O vampirismo 
é a aberração venérea na qual a gratificação é alcançada com o degenerado sugando obsessivamente o 
sangue de seu parceiro sexual (CROCE; CROCE JÚNIOR, 2004, p. 681). 
 
A necrofilia, por sua vez, trata-se de transtorno caracterizado por prática de relações sexuais com cadáver. 
“Alguns necrófilos chegam a violar covas, retirar corpos em decomposição para satisfazerem seu instinto” 
(GOMES, 2004, p. 474). 
 
CONCLUSÕES 
 
Muitos outros são os distúrbios e doenças mentais que acometem a pessoa humana e a levam à prática de 
atos ilícitos contra seu semelhante, ademais, como Voltaire nos lembra em seu Tratado de Metafísica, muito 
pouco sabemos sobre o ser humano e sua mente, objetos constantes do conhecimento filosófico, jurídico e 
científico. Muitos mistérios ainda a desvendar. Como dizia Voltaire, poucas pessoas se preocupam em ter uma 
noção do que seja o homem. A única ideia que os camponeses de uma parte da Europa têm da nossa espécie 
é a de um animal de dois pés, de pele trigueira, articulando algumas palavras, cultivando a terra, pagando, sem 
saber por que, tributos a um outro animal a que chama rei, vendendo suas colheitas tão caro quanto puder, 
reunindo-se com outros em certos dias do ano para entoar preces numa língua incompreensível. Um rei sempre 
encara toda a espécie humana como seres feitos para obedecer-lhe e aos seus semelhantes (VOLTAIRE, 1978, 
p. 61). 
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História natural do delito 
 
O delito se define por ele mesmo, sempre a partir de uma teoria, e a melhor teoria é aquela que se aproxima 
da realidade histórico-social do objeto questionado. Teoria e prática se implicam de uma tal forma no campo 
jurídico-penal que até não mais se concebe a menor tentativa de enfoque parcelado, à guisa de análise. É o 
todo que carece de ser analisado, para que não se perca de vista aquele momento crítico de intercomunicação 
recíproca de fatores e elementos, em perpétua dinamicidade unitária e autotransformadora. Os fatos sociais 
com sua enorme carga valorativa, participam do delito como o sol participa do movimento dos planetas. A 
propósito, elimine-se o sol da vida dos planetas e se verá que não serão apenas estes que sentirão os efeitos 
do repentino cataclisma gravitacional das esferas celestes inseridas na Via Láctea. 
 
O delito não existe sem o fato social que lhe regula ciberneticamente o rumo a ser alcançado, por via de 
alterações de sentido geradoras de novas formas e matizes. Deve ser definido por seu conteúdo, nos limites 
de sua própria efemeridade factual e contraditória, ao invés de ser aprisionado pelo método esquizofrênico de 
certas filosofias ontológicas ou essencialistas. 
 
O delito e suas circunstâncias, historicamente condicionadas, não se amoldam a figurinos estanques 
desenhados por uma natureza intrínseca, como se nascessem de um mesmo e único ovo, idêntico a si próprio. 
Os milhões de anos de vida sobre a terra atestam exatamente o contrário. Não se há de construir o presente 
com dispensa dos materiais que lhe servem de sustentáculo. 
 
Sem a empiricidade dos fatos, potenciais ou consumados, não vale nenhuma teoria, se procura uma verdade 
ontológica. Fora dos fatos qualquer teoria tem valor, pois se alimenta de si mesma, de seu próprio enunciado 
unilateral. É dolo o que for como tal predeterminado. É culpa o que se encaixa no conceito inventado de culpa. 
 
Qualquer estudo sobre delitos ou transgressões sociais não pode prescindir do homem. Por sua natureza, o 
delito induz a uma regulação da coletividade, e, por conseguinte, é uma ação, um fenômeno social. Se o delito 
faz parte da natureza social do homem, então podemos aceitar o que disse Mariano Funes em "Actualidad de 
la Venganza" (Buenos Aires, 1943:41): 
"(...). El delito es un fenómeno de normalidad social, em cuanto producto de la humana convivencia; y de 
anormalidad de la conducta, en cuanto la conducta criminal es inferior em su expresión numérica y en su 
frecuencia a los otros actos externos de las conductas normales" 
 
O crime, por incrível que pareça, não é necessariamente nocivo para o sistema social, o que faz Durkheim 
apontar a funcionalidade do crime. O referido filósofo promoveu a despatologização do crime e assinalou o 
funcionalismo do crime e da pena. (...) 
 
O crime é indispensável à evolução normal da moral e do direito. É fator de saúde pública. É fundamental o 
legado de Durkheim para se entender o crime, o criminoso e o castigo nas sociedades contemporâneas. Sua 
teoria sistêmica veio contrariar o determinismo positivo lombrosiano dominante à sua época. E, profetiza: “Não 
há sociedade sem crime". 
 
Delito é a representação dos conflitos sociais mais agudos, por agredir sentimentos como a moral e ética social. 
 
Nada é bom indefinidamente e sem medida. Para a própria evolução da autoridade é imprescindível que não 
seja excessiva, seja, portanto, contestada. Muitas vezes, com efeito, o crime não é senão uma antecipação da 
moral por vir um encaminhamento ao direito que será".  
 
Se o delito, as transgressões e os crimes são fenômenos sociais, então são históricos. Portanto, obedecem as 
estruturas dialéticas da sociedade em que eles se dão. Pode-se argumentar que alguns crimes não são 
históricos, como o assassinato e o roubo; ocorrem em todas as sociedades, independentes do sistema sócio-
produtivo. Mesmo assim, nem todos os assassinatos e roubos são considerados como transgressões; o 
colonialismo é um exemplo – hoje atende sob a alcunha de "globalização". O conceito de crime não é imutável, 
absoluto, sendo mesmo relativo e por isso é que tem sido discutido e não inaceitáveis as definições absolutas 
de crime.  
 
Sociologicamente, crime é a infração de um costume ou de uma lei, contra a qual reage a sociedade, aplicando 
uma pena ao infrator" e "antropologicamente, crime é qualquer afronta a uma crença dominante como, por 
exemplo, crime com o desrespeito ao totem" ou crença religiosa ou política. 
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Premissa do Crime 
 
Ora, a premissa do crime é o fato social. Não é a tipicidade, nem a injuricidade, nem a culpabilidade. O crime 
já existia, na face da terra, antes que essas expressões fossem inventadas. Povos cultos e civilizados, mesmo 
nos dias de hoje, conseguem fabricar seus delitos sem que seus mais eminentes dogmatas sequer conheçam 
o significado nuclear dessas mágicas palavras do moderno direito penal. Nem mesmo nós, no Brasil, eméritos 
copistas, nos últimos decênios, das elucubrações fantasiosas de divertidos penalistas alemães (com qual deles 
estaremos, nos próximos anos?), chegamos a nos entender no assunto, o que não é de causar espanto. As 
palavras, afinal, significam o que se espera que elas signifiquem, seja para quem fala, seja para quem escuta. 
 
Ninguém escapa à tentação (para evitar-se o termo incompetência) de acrescentar seu condimento preferido, 
na retransmissão da receita. Um condimento que se pretende coincidente com a norma legislada ou com os 
princípios avançados de justiça e equidade. 
 
A premissa do crime é o fato social porque é este que sintetiza a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade, 
sem que a recíproca se mostre verdadeira. É o fato social que controla e catalisa a punibilidade, marca 
registrada do crime ou delito. Fato social, ou seja: atitude, comportamento ou realidade intrinsecamente cativos 
ou persuasivos na vida de relação dos indivíduos. 
 
Como fenômeno jurídico (ou antijurídico, pouco importa), depende o crime, para subsistir, da resistência que 
lhe opõe a ordem social estabelecida. Matar índios é crime entre os índios, mormente se pertencem à mesma 
tribo. 
 
Matar índios é serviço à comunidade no período de implantação e expansão de colônias europeias no Novo 
Mundo. Haveria sequestro, entre nós, na confinação forçada de dissidente político em hospital psiquiátrico? 
 
Verdades tão banais se relegam, todavia, a segundo plano nos compêndios de direito penal, ou se reputam 
reservadas à pesquisa histórico-sociológica. Descobre-se que ao penalista cabe penetrar na estrutura ou 
essência jurídica do crime, auxiliado, ou não, pelo legislador.  
 
É assim que figuras como o estado de necessidade, legítima defesa, exercício de direito e cumprimento do 
dever ganham ares de autonomia ontológica perante os fatos do homem, os mesmos fatos que lhes fornecem, 
nada obstante, a mais concreta e tangível juridicidade ocasional. No arranha-céu dos dogmatas até o vazio 
das paredes se transforma em estrutura.  
E como ele é invisível, resiste com altivez camaleonesca às mais disparatadas transformações da sociedade 
e do indivíduo, desde tempos imemoriais. 
 
O Direito Penal trabalha com três conceitos de delito: material, formal e analítico. 
 
O conceito material está vinculado ao ato que possui danosidade social ou que provoque lesão a um bem 
jurídico.  
 
O conceito formal está ligado ao fato de existir uma lei penal que descreva determinado ato como infração 
criminal 
 
Já o conceito analítico expõe os elementos estruturais e aspectos essenciais do conceito de crime.  
 
Perguntando a um penalista sobre o conceito analítico de delito, ele irá responder (pelo menos a grande 
maioria) que o crime é um ato típico, ilícito e culpável. Outros responderão que o crime é um fato típico e ilícito. 
E agora, também, retornando ao conceito de que o crime é um fato típico, ilícito, culpável e punível, haverá 
respostas apontando esses quatros elementos essenciais. 
 
Esses conceitos são fundamentais para que a hermenêutica possa ser utilizada. Assim, é possível ao intérprete 
da norma aplicar a norma abstrata ao caso concreto com a segurança que tais situações exigem. 
 
Na verdade, os conceitos formal e material não traduzem com precisão que seja crime. Se há uma lei penal 
editada pelo Estado, proibindo determinada conduta, e o agente a viola, se ausente qualquer cláusula de 
exclusão da ilicitude ou dirimente da culpabilidade, haverá crime. Já o conceito material sobreleva a importância 
do princípio da intervenção mínima quando aduz que somente haverá crime quando a conduta do agente 
atenta contra os bens mais importantes. Contudo, mesmo sendo importante e necessário o bem para a 
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manutenção e subsistência da sociedade, se não houver uma lei penal protegendo-o, por mais relevante que 
seja, não haverá crime se o agente vier a atacá-lo, em face do princípio da legalidade. 
 
Mas esses conceitos são rasos. Eles não traduzem a profundidade do fenômeno criminal. Isso fica visível na 
diferença que existe na aplicação da lei penal pela Justiça Criminal togada e pelo Tribunal do Júri. O crime é 
muitas vezes visto de forma distanciada, sem emoção, comparando-se com jurisprudências e mais 
jurisprudências; no Tribunal do Júri é tudo insólito, a emoção nos julgamentos está presente, os jurados em 
seu íntimo se colocam no banco dos réus e se perguntam se teriam feito a mesma coisa. Antes de acusação 
e defesa discursarem sobre legítima defesa e inexigibilidade de conduta diversa, o jurado já fez, pelo menos 
por algumas vezes, a operação mental de ter se colocado no lugar do réu, com as condições pessoais do 
mesmo e na hora dos fatos. Antes da descrição abstrata do crime (utilizado pelo Direito Penal), o jurado quer 
perscrutar os fatores que levaram à ocorrência daquele homicídio. O Tribunal do Júri é pura Criminologia!. Ali 
estão presentes delito, delinquente, vítima e o controle social. 
 
A Criminologia moderna não mais se assenta no dogma de que convivemos em uma sociedade consensual. 
Pelo contrário, vivemos em uma sociedade conflitiva. Não basta afirmar que crime é o conceito legal. Isso não 
explica tudo e não ajuda em quase nada na percepção da origem do crime. O crime é muito complexo, ele 
pode ter origens das mais diversas como o excessivo desnível social de uma localidade, defeitos hormonais 
no corpo de uma pessoa, problemas de ordem psíquica como traumas, fobias e transtornos de toda ordem 
emocional etc.  
 
A Criminologia moderna busca se antecipar aos fatos que precedem o conceito jurídico-penal de delito. O 
Direito Penal só age após a execução (ex.: tentativa) ou na consumação do crime. A Criminologia quer mais. 
Ela quer entender a dinâmica do crime e intervir nesse processo com o intuito de dissuadir o agente de praticar 
o crime, o que pode ocorrer das mais variadas formas. Mas para que isso seja feito, a Criminologia teve que 
desenvolver outros conceitos para o delito. Conceitos estes mais próximos e íntimos da realidade que o 
fenômeno criminal apresenta.  
 
Diversos conceitos foram surgindo no desenvolvimento da Criminologia. Já foram tratados aqui os três 
conceitos utilizados pelo Direito Penal, os quais são obrigatórios pontos de partida da Criminologia, mas não 
esgotam o problema.  
 
Molina  (MOLlNA, Gomes, 2002, p. 66)  leciona que Garofalo chegou a criar a figura do delito natural, ou seja, para 
ele, delito seria: "uma lesão daquela parte do sentido moral, que consiste nos sentimentos altruístas 
fundamentais (piedade e probidade) segundo o padrão médio em que se encontram as raças humanas 
superiores, cuja medida é necessária para a adaptação do indivíduo à sociedade", outros autores, no entanto, 
realçam a nocividade social da conduta ou a periculosidade do seu autor. 
 
A sociologia criminal já utiliza outro parâmetro, bastante em voga na atualidade: o de conduta desviada ou 
desvio. Esse critério utiliza como paradigma as expectativas da sociedade. As condutas desviadas são aquelas 
que infringem o padrão de comportamento esperado pela população num determinado momento. É um 
conceito que não se confunde com o de crime, mas que o abrange.  
 
Anthony Giddens ensina que podemos definir o desvio como o que não está em conformidade com 
determinado conjunto de normas aceitas por um número significativo de pessoas de uma comunidade ou 
sociedade. Como já foi enfatizado, nenhuma sociedade pode ser dividida de um modo linear entre os que se 
desviam das normas e aqueles que estão em conformidade com elas. A maior parte das pessoas transgride, 
em certas ocasiões, regras de comportamento geralmente aceitas. Quase toda a gente, por exemplo, já 
cometeu em determinada altura atos menores de furto, como levar alguma coisa de uma loja sem pagar ou 
apropriar-se de pequenos objetos do emprego - como papel de correspondência - e dar-lhes uso privado. A 
dada altura de nossas vidas, podemos ter excedido o limite de velocidade, feito chamadas telefônicas de 
brincadeira (trote), ou fumado marijuana  (maconha). 
 
Desvio e crime não são sinônimos, embora muitas vezes se sobreponham. O âmbito do conceito de desvio é 
mais vasto do que o conceito de crime, que se refere apenas à conduta inconformista que viola uma lei. Muitas 
formas de comportamento desviante não são sancionadas pela lei. Sendo assim, os estudos sobre desvio 
podem examinar fenômenos tão diversos como os naturalistas (nudistas), a cultura "rave" ou os viajantes "new 
age". O conceito de desvio pode aplicar-se tanto ao comportamento do indivíduo, como às atividades dos 
grupos.  
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O conceito de desvio tem íntima relação com a política de controle da criminalidade conhecida como tolerância 
zero. O controle da criminalidade naquele modelo começa na repressão de condutas desviadas.  
 
O delinquente  
 
O delito foi o objeto principal de estudo da Escola Clássica criminal. Foi com o surgimento da Escola Positiva 
que houve um giro de estudo, abandonando-se a centralização na figura do crime e passando o núcleo das 
pesquisas para a pessoa do delinquente.  
 
A Escola Positiva surgiu no contexto de um acelerado desenvolvimento das ciências sociais (Antropologia, 
Psiquiatria, Psicologia, Sociologia, Estatística etc.). Esse fato determinou de forma significativa uma nova 
orientação nos estudos criminológicos. Ao abstrato individualismo da Escola Clássica, a Escola Positiva opôs 
a necessidade de defender mais enfaticamente o corpo social contra a ação do delinquente, priorizando os 
interesses sociais em relação aos indivíduos. 
 
Na atualidade, os modelos biológicos de explicação da criminalidade perderam quase que totalmente a sua 
força.  
 
Todavia, não foram totalmente eliminados, dentro de suas limitações também podem contribuir para a 
compreensão do fenômeno criminal.  
 
Na moderna Criminologia, o estudo do homem delinquente passou a um segundo plano, como consequência 
do giro sociológico experimentado por ela e da necessária superação dos enfoques individualistas em atenção 
aos objetivos político-criminais. O centro de interesse das investigações - ainda que não tenha abandonado a 
pessoa do infrator - deslocou-se prioritariamente para a conduta delitiva, para a vítima e para o controle social. 
Em todo caso, o delinquente é examinado, "em suas interdependências sociais" como unidade biopsicossocial 
e não de uma perspectiva biopsicopatológica como sucedera com tantas obras clássicas orientadas pelo 
espírito individualista e correcionalista da Criminologia tradicional.  
 
No entanto, também não há dúvida de que a Psicologia Criminal, com toda sua técnica de investigação, possa 
contribuir sensivelmente para a Criminologia com seus estudos, individuais ou coletivos, do delinquente.  
 
A Psicologia Criminal destina-se a estudar a personalidade do criminoso. A personalidade refere-se, 
usualmente, aos processos estáveis e relativamente coesos de comportamento, pensamento, reação e 
experiência, que são característicos de uma determinada pessoa. Por intermédio dessas características 
poderemos compreender e até prever grande parte do comportamento do indivíduo. O estudo da personalidade 
das pessoas em conflito com a lei (e aqui podemos incluir as crianças e adolescentes) pode contribuir 
efetivamente para se entender o fenômeno criminal.  
 
Uma das maiores contribuições criminológicas que a Psicologia pode dar nesse sentido é ajudar na criação de 
programas que auxiliem a redução da reincidência criminal, campo que ainda não foi explorado totalmente.  
 
As escolas penais 
 
Todas as legislações sustentam o poder e autoridade do Estado para orientar, controlar e punir os seres 
humanos, com a finalidade de regular a vida social harmoniosamente. Por conseguinte, a historicidade da 
sociedade humana tem sua imagem nas regulamentações jurídicas. Desta forma tendem a se adequar aos 
projetos político-sociais de cada sociedade, nação ou Estado. 
 
Longe da uniformidade, o pensamento jurídico-penal orienta-se por filosofias jurídicas chamadas de Escolas 
Penais. Mesmo a aceitação da denominação de Escola Penal não é hegemônica. "Não obstante, a 
denominação se impôs e foi incorporada ao estudo do direito criminal" (Heitor Júnior; Op. cit. :37). 
 
Assim, Mestieri conceitua Escola Penal como: "(...) o elenco de soluções típicas do problema penal 
abrangendo-o em todos os seus aspectos principais, quais sejam: o delinquente, a responsabilidade penal, 
o crime e a pena" (apud; Heitor Júnior; op. cit. :37).  
 
Dos movimentos que se propuseram encaminhar soluções características aos problemas penais tentando 
explicar o crime, a pena, o homem delinquente, sua responsabilidade, temos as Escolas: Clássica, Positiva, 
Intermediária (Eclética) e Nova Defesa Social. Renato Marcão (2002), nos dá um bom resumo das principais 
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Escolas:  
 
Escola Clássica: Também chamada idealista, filosófico-jurídica, crítico-forense etc., que é livre-arbitrista, 
invidualista e liberal, considerando o crime fenômeno jurídico e a pena, meio retributivo. Os clássicos são 
contratualistas e racionalistas; foram, via de regra, jusnaturalistas, aceitando, o predomínio de normas 
absolutas e eternas sobre as leis positivas. 
Para a Escola Clássica, a pena é um mal imposto ao indivíduo que merece um castigo em vista de uma falta 
considerada crime, que voluntária ou conscientemente, cometeu.  
 
Escola Positiva: É determinista e defensivista, encarando o crime como fenômeno social e a pena como 
meio de defesa da sociedade e de recuperação do indivíduo. Chama-se positiva, não porque aceite o sistema 
filosófico mais ou menos "comteano", porém, pelo método.  
Para a Escola Positiva, o crime é um fenômeno natural e social, e a pena meio de defesa social. Enquanto os 
clássicos aceitam a responsabilidade moral, para os positivistas todo homem é responsável, porque vive e 
enquanto vive em sociedade (responsabilidade legal ou social). 
 
Escola Intermediária: Em meio aos extremos bem definidos das Escolas Clássica e Positiva, surgiram ao 
longo dos tempos posições conciliatórias. Embora acolhendo o princípio da responsabilidade moral, não 
aceitam que a responsabilidade moral fundamente-se no livre arbítrio, substituindo-o pelo "determinismo 
psicológico". Desta forma, a sociedade não tem o direito de punir, mas somente o de defender-se nos limites 
do justo. 
 
Escola da Nova Defesa Social: Depois da II Guerra Mundial, reagindo ao sistema unicamente retributivo, 
surge a Escola do Neodefensivismo Social. Segundo seus postulados não visa punir a culpa do agente 
criminoso, apenas proteger a sociedade das ações delituosas. Essa concepção rechaça a ideia de um direito 
penal repressivo, que deve ser substituído por sistemas preventivos e por intervenções educativas e 
reeducativas, postulando não uma pena para cada delito, mas uma medida para cada pessoa. 
 
Damásio E. de Jesus ensina que na Defesa Social, a pena tem três finalidades:  
1) "Não é exclusivamente de natureza retributiva, visando também a tutelar os membros da sociedade";  
2) "É imposta para a ressocialização do criminoso"; 
3) "A máquina judiciária criminal deve ter em mira o homem, no sentido de que a execução da pena tenha um 
conteúdo humano". 
 
Finalidade das penas 
A partir da publicidade do Direito Penal, no qual o Estado detém o monopólio da aplicação das sanções, e 
também, da não uniformidade do pensamento jurídico penal, a aplicação das medidas disciplinadoras adquire 
o caráter filosófico-utilitário da Escola Penal que tanto o legislador quanto o sentenciador estão concertados. 
Entretanto, dificilmente o legislador e o sentenciador estão em harmonia entre si no tocante à finalidade da 
pena. Tentarei mostrar mais adiante esta terrível contradição no Estatuto da Criança e do Adolescente, e como 
o Serviço Social vira "marisco" nesta "briga do rochedo com o mar". 
 
No momento vamos ver os "instrumentais" jurídico-filosóficos do direito de punir. Assim, temos as teorias 
Retributiva, Relativa e as Mistas ou Sincréticas.  
 
A Teoria Retributiva: Parte do princípio autoritário de que a pena é sempre merecida pelo infrator. A 
sanção penal é essencialmente retributiva porque opera causando um mal ao transgressor. Destina-se à 
reposição do status quo ante através da reposição, indenização ou da restituição. 
 
Na lição de Cezar Roberto Bitencourt, "A pena tem como fim fazer Justiça, nada mais. A culpa do autor deve 
ser compensada com a imposição de um mal, que é a pena, e o fundamento da sanção estatal está no 
questionável livre arbítrio, entendido como a capacidade de decisão do homem para distinguir entre o justo e 
o injusto". 
 
Destarte, na teoria retributiva a "pena encontra seu fundamento somente em sua referência ao delito; segundo 
sua gravidade determina-se sua quantia como que se satisfazem as exigências do ordenamento jurídico e a 
Justiça. Assim como a boa ação merece reconhecimento, a má ação requer reprovação e compensação". 
 
As Teorias Relativas: Baseiam a pena por seus efeitos preventivos. Distinguem dois tipos de prevenção: 
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a geral, e a especial.  
 
A geral é a intimidação, ameaça com sanções os prováveis infratores. Dispõe-se a intimidar todos os membros 
da comunidade jurídica pela ameaça da pena.  
 
A especial atua diretamente sobre o autor da violação penal, para que não volte a delinquir, tentando corrigir 
os que são possíveis de ressocialização e isolar os irrecuperáveis. Dirige-se exclusivamente ao delinquente, 
para que este não volte a delinquir.  
 
As Teorias Mistas ou Sincréticas: Mesclam as retributivas e as relativas, afirmando de que a pena é 
retribuição, sem olvidar dos fins preventivos (buscam reunir em um conceito único os fins da pena). A doutrina 
unificadora defende que a retribuição e a prevenção, geral e especial, são distintos aspectos de um mesmo 
fenômeno, que é a pena. 
Em resumo, as teorias mistas ou sincréticas acolhem a retribuição e o princípio da culpabilidade como critérios 
limitadores da intervenção da pena. 
 

 
 

Fatores condicionantes e desencadeantes da 
criminalidade  

Modelos teóricos de natureza biológica, psicológica e sociológica 
 

Teorias sociológicas da criminalidade. 
 
Teorias criminológicas, em geral, têm como objeto quatro elementos: a lei, o criminoso, o alvo e o lugar. A 
forma como são classificadas diz respeito aos diversos níveis de explicação, que variam do individual ao 
contextual. As teorias criminológicas que adotam o nível individual de análise partem do pressuposto de que o 
crime - a explicação de suas causas e o controle de sua ocorrência na sociedade - se deve aos fatores internos 
aos indivíduos que os motivam, ou melhor, os impulsionam a cometerem um ato criminoso. Variáveis como 
idade, raça, posição social e educação seriam algumas das medidas consideradas fundamentais para explicar 
a atitude criminosa de um indivíduo. 
 
A maioria das teorias criminológicas mais importantes são explicações relativamente precisas que aspiram a 
propor dedutivamente hipóteses claras e consistentes entre si e que possam ser submetidas a propósitos de 
refutação e superá-los com êxito.  
 
Com o surgimento das teorias sociológicas da criminalidade, houve uma bifurcação muito poderosa dessas 
pesquisas em dois grupos principais. Essa divisão leva em consideração, principalmente, a forma como os 
sociólogos encaram a composição da sociedade: consensual ou conflitual. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teorias macrossociológicas  
 
Para a perspectiva das teorias consensuais, a finalidade da sociedade é atingida quando há um perfeito 
funcionamento de suas instituições, de forma que os indivíduos compartilhem os objetivos comuns a todos os 
cidadãos, aceitando as regras vigentes e compartilhando as regras sociais dominantes. Para a teoria do 
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conflito, no entanto, a coesão e a ordem na sociedade são fundadas na força e na coerção, na dominação por 
alguns e sujeição de outros; ignora-se a existência de acordos em torno de valores de que depende o próprio 
estabelecimento da força. 
 
Dentro desses dois grupos vamos encontrar, principalmente, as seguintes teorias: escola de Chicago, teoria 
da associação diferencial, teoria da anomia, teoria da subcultura delinquente, labelling aproach (interacionismo 
simbólico) e teoria critica.  
 
São consideradas de consenso: escola de Chicago, associação diferencial, anomia e subcultura delinquente.  
 
São conflitivas  labelling e a teoria critica.  
 
Escola de Chicago  
 
É considerada uma teoria de consenso.  
 
Pode-se dizer que a criminologia americana, como tal, se iniciou nas décadas de 20 e 30, à sombra da 
Universidade de Chicago, com a teoria ecológica e os múltiplos trabalhos empíricos que inspirou. Na linha da 
obra pioneira de Robert Park e Ernest Burguess (de ambos os autores, Introduction to the Science of Sociology, 
1921, e The City - 1925) em sede de sociologia, a escola criminológica de Chicago encarou o crime como 
fenômeno ligado a uma área natural. Historicamente coincidente com o período das grandes migrações e da 
formação das grandes metrópoles, teve a escola de Chicago que se afrontar com o problema característico do 
ghetto. As sucessivas ondas de imigrantes arrumavam-se segundo critérios rigidamente étnicos, dando origem 
a comunidades tendencialmente estanques. Parecia, assim, natural que se optasse por um modelo ecológico 
- ou seja, de equilíbrio entre a comunidade humana e o ambiente natural - para o enquadramento dos 
fenômenos sociais.  
 
Caracterizou-se pelo seu empirismo e sua finalidade pragmática, isto é, pelo emprego da observação direta 
em todas as investigações (da observação dos fatos são induzidas as oportunas teses) e pela finalidade 
pragmática a que se orientavam: um diagnóstico confiável sobre os urgentes problemas sociais da realidade 
norte-americana de seu tempo. Seus representantes iniciais não eram sociólogos nem juristas, senão 
jornalistas, predominando em todo o caso, como setor de procedência, o amplo espectro das ciências do 
espírito. 
 
A escola de Chicago pode ter seu trabalho melhor compreendido dividindo-o em duas fases: a Primeira Escola 
vai de 1915 a 1940, enquanto a segunda escola vai de 1945 a 1960. O trabalho dessa escola explorou a 
relação entre a organização do espaço urbano e a criminalidade.  
 
A escola de Chicago se tornou bastante importante para o estudo da criminalidade urbana. As teorias 
estabelecidas por seus sociólogos durante aquele período influenciaram valiosos estudos urbanos sobre o 
crime, que foram posteriormente conduzidos nos Estados Unidos e na Inglaterra. Sua atuação foi marcada 
pelo pragmatismo, e, dentre outras inovações que preconizou, destacam-se o método da observação 
participante e o conceito de ecologia humana. 
 
A sociologia não estava interessada em fatos, mas em como as pessoas reagiam a eles. Nesse compasso, a 
experiência prática era considerada fundamental, visto que a melhor estratégia de pesquisa era aquela em que 
o pesquisador participava diretamente do objeto de seu estudo. Este método inovador e cuja introdução na 
pesquisa se deve a Escola de Chicago é o da observação participante. Nesse método, o observador toma 
parte no fenômeno social que estuda, o que lhe permite examiná-lo da maneira como realmente ocorre. Assim, 
o conhecimento tem por base não a experiência alheia, mas a própria experiência do pesquisador.  
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DOS PRINCÍPIOS  FUNDAMENTAIS 
 

Sinteticamente, pode-se definir os princípios constitucionais fundamentais como princípios que visam dar a 
definição e características ao Estado e à sociedade política, enumerando os principais órgãos político-
constitucionais, sendo, portanto, a síntese de todas as demais normas constitucionais. Na constituição 
brasileira de 1988 tais princípios se sintetizam, segundo o professor José Afonso, da seguinte forma:  
“princípios relativos à existência, forma, estrutura e tipo de Estado (...) princípios relativos à forma de governo 
e à organização dos poderes (...) princípios relativos à organização da sociedade (...) princípios relativos ao 
regime político (...) princípios relativos à prestação positiva do Estado (...) princípios relativos à comunidade 
internacional” (Silva, 2008, p. 94)  
 
Princípios Constitucionais Fundamentais do Brasil 

 
A Constituição Federal do Brasil de 1988 estabelece em seu Título I – Dos Princípios Fundamentais – os 
Princípios Constitucionais Fundamentais do ordenamento jurídico brasileiro, os quais serão detalhados abaixo.  
 
a) República Federativa do Brasil  
 
O artigo 1º da Carta Magna vigente no Brasil afirma:  
 
“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 
do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito (...)”  
 
Assim, percebe-se que o Estado brasileiro é Democrático de Direito (analisado no tópico “f”), se constituindo 
como uma República Federativa. Para que possamos adentrar nas especificações relativas à forma de governo 
e de Estado do Brasil, faz-se necessária uma compreensão sintética do que se constituí como Estado.  
 
Estado surge com a autodeterminação de um povo, dentro de um território, tendo independência em relação 
aos demais Estados. Desse conceito sintético podemos extrair alguns dos principais elementos 
caracterizadores do Estado, o poder soberano, o povo e o território, estando todos regulados pela constituição 
vigente.  
 
O termo República Federativa, possui dois valores determinantes e que o caracterizam, o Federalismo, como 
forma de Estado, e a República, como forma de governo, os quais serão analisados a seguir.  
 
O Federalismo, surgiu com a Constituição Americana de 1787, sendo adotado no Brasil a partir do ano de 
1889, com a proclamação da República. A federação é a unidade organizacional desta forma de Estado, sendo 
uma união de coletividades regionais autônomas, os Estados Federados.  
 
O Estado Federal brasileiro é composto, como se extrai do caput do art. 1º da Constituição de 1988, “pela 
união indissolúvel dos Estados, Municípios e do Distrito Federal”. O Federalismo no Brasil possui um 
traço distintivo dos demais no restante da comunidade internacional, que é sua configuração tripartida, onde 
se observa a figura da União – único titular da soberania –, dos Estados e dos Municípios, a introdução do 
Município como um ente dotado de autonomia representa uma inovação apresentada pela Constituição de 
1988. 
 
Importante destacar, ainda, que por estabelecimento da Constituição Federal brasileira, “a forma federativa 
de Estado” é uma cláusula pétrea, sendo, portanto, núcleo imodificável da Constituição, com fulcro no artigo 
60, parágrafo 4º, inciso I, o que possui como consequência que proposta de emenda que vise abolir essa forma 
de estado não pode ser sequer objeto de deliberação.  
 
Por fim, a autonomia que tais entes federados possuem é relativa, posto que devem observar, quando do 
exercício da autonomia, as disposições previstas na Carta Magna brasileira, a Constituição Federal de 1988.  
 
República fora conceituada de forma substancial pela primeira vez pelo grande filósofo Aristóteles, que o 
colocava como “governo em que o povo governa no interesse do povo”, posteriormente fora teorizado por 
outro importante pensador, Maquiavel, que o admitia como sendo “governo caracterizado pela eletividade 
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periódica do chefe de Estado”. No Brasil, tal forma de governo surgiu paralelamente à ideia de Federação, 
na Constituição de 1989.  
 
O grande mestre do Direito Constitucional, J. J. Gomes Canotilho, ao caracterizar a forma republicana de 
governo apresentou as suas características marcantes, que são:  
“radical incompatibilidade de um governo republicano com o princípio monárquico e com os privilégios e títulos 
nobiliárquicos (...) exigência de uma estrutura política-organizatória garantidora das liberdades cívicas e 
políticas. (...) a forma republicana pressupões um catálogo de liberdades onde se articulam 
intersubjectivamente a liberdade dos antigos (direito de participação política) e a liberdade dos modernos 
(direito de defesa individuais). (...) legitimação do poder político baseada no povo (...) A “forma republicana de 
governo” recolhe e acentua a ideia de “antiprivilégio” no que respeita à definição dos princípios e critérios 
ordenadores do acesso à função pública e aos cargos públicos.” (Canotilho, 1998, p. 224/225)  
 
b) Fundamentos do Estado Brasileiro  
 
Encontram-se enumerados no artigo 1º da Constituição brasileira de 1988, nos incisos I ao V:  
 
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 
do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:  
I - a soberania; 
II - a cidadania; 
III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V - o pluralismo político. 
 
Assim, percebe-se que o Estado brasileiro possui como fundamentos: a soberania, a cidadania, a dignidade 
da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e, por fim, o pluralismo político. 
 
A Soberania, para que exista em um Estado é necessário que haja autodeterminação e autogoverno, com a 
presença de outros dois elementos fundamentais: o poder político supremo, ou seja, poder que não está 
subordinado por nenhum outro na ordem interna, e a independência, que significa que na ordem internacional 
o Estado não precisa se subordinar a regras que não sejam por este voluntariamente aceitas, estando, ainda, 
em patamar de igualdade com os poderes soberanos dos outros povos.  
 
A Cidadania é o princípio que qualifica o indivíduo como membro pertencente da vida do Estado, 
reconhecendo-o como pessoa que está de forma fundamental integrado à sociedade estatal, influenciando de 
forma mediata e imediata em sua configuração e funcionamento.  
 
A Dignidade da Pessoa Humana se refere ao valor supremo moral e ético, que leva consigo a síntese de 
todos os direitos fundamentais inerentes ao homem. É o mínimo inviolável, invulnerável, do indivíduo, que deve 
estar presente em todos os estatutos jurídicos. “A dignidade da pessoa humana (...) significa (...) o 
reconhecimento do homo noumenon, ou seja, o indivíduo como limite e fundamento do domínio político da 
República.” (Canotilho, 1998, p. 221)  
 
Os Valores Sociais do Trabalho e da Iniciativa Privada é um fundamento da ordem econômica, que defende 
a principal característica do capitalismo, que é a iniciativa privada. Entretanto, tal princípio faz ressalva 
substancial, referente ao fato de que, mesmo sendo a sociedade brasileira claramente capitalista, a ordem 
econômica prioriza os valores sociais do trabalho humano sobre todos os demais valores de economia de 
mercado. 
O Pluralismo Político, este princípio decorre da própria organização da sociedade moderna, que se 
caracteriza por ser pluralista em sua constituição social, econômica, cultural, política e etc. Assim, o pluralismo 
político visa garantir a ampla participação popular nos destinos políticos do país.  
 
c) Objetivos Fundamentais do Estado brasileiro  
 
São enumerados na Constituição de 1988 no artigo 3º:  
 
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:  
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;  
II - garantir o desenvolvimento nacional;  
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III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;  
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 
de discriminação.  
 
Essa se configura como mais uma das inovações da Constituição de 1988, pois foi a primeira vez que uma 
Constituição brasileira fez a enumeração de seus objetivos fundamentais. Tais objetivos visam, na realidade, 
estabelecer a concretização da democracia econômica, social e cultural, efetivando o princípio da dignidade 
da pessoa humana.  
 
d) Poder e Divisão de Poderes  
 
O artigo 2º da Constituição brasileira de 1988, que enuncia “São Poderes da União, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.”, estabelece o princípio da divisão dos 
poderes, consagrado historicamente, estudado por diversos pensadores, teorizado de forma cabal pelo grande 
filósofo iluminista o Barão de Montesquieu. Hoje é considerado um princípio fundamental do direito 
constitucional.  
 
Inicialmente, cabe-nos fazer uma breve consideração acerca da denominação dada a este princípio: Divisão 
de Poderes. Entendemos que esta denominação, por mais que majoritariamente aceita, se demonstra 
equivocada, posto que dá a ideia de uma fragmentação do poder do Estado, que como é notório este é uno, 
indivisível.  
 
Ainda, o professor J. J. Gomes Canotilho refere-se a tal princípio como “separação de poderes”. Tal 
denominação nos parece mais adequada, posto que não traduz a ideia de quebra do poder indivisível e uno 
do Estado. Porém, ainda não se encaixa perfeitamente no que representa o princípio em tela – que é 
(sinteticamente) a separação para órgãos especializados das funções de legislar, aplicar o direito e executar a 
lei em observância a cada caso concreto –, parecendo-nos, assim, mais adequado denominá-lo sob a 
nomenclatura de Princípio da Separação de Funções.  
 
A ideia de poder, segundo a ótica do professor José Afonso, surge em torno deste, ser uma energia capaz de 
coordenar e impor determinadas decisões, para que certos fins sejam alcançados. O poder específico ao 
Estado é o poder político, hierarquicamente superior à todos os demais poderes de ordem social. Tal poder é 
caracterizado por possuir diversas funções e órgãos especializados em dar-lhes concretude, chamados de 
Poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário.  
 
A função legislativa consiste, fundamentalmente, na edição de leis. A função executiva, visa resolver os 
problemas concretos e individualizados, em observância à lei, mas não se limitando a simples execução destas. 
A função jurisdicional, se sintetiza na aplicação do direito aos casos concretos com a finalidade de dirimir os 
conflitos de interesses. Caso não ocorresse tal separação, ou seja, se as funções fossem exercidas por um 
órgão apenas teríamos a concentração de poderes.  
 
A partir do artigo 2º, da Constituição, extraem-se os principais fundamentos da separação de funções no Brasil, 
ao asseverar “independentes e harmônico entre si”. A independência mencionada traduz-se no fato de que 
cada órgão é, de fato e de direito, independente dos demais, não havendo meios de subordinação, sendo, 
portanto, essencialmente orgânica.  
 
Finalmente, a harmonia se relaciona com diversos fatores, dentre os quais destacamos três: deve existir 
cortesia e respeito no tratamento mútuo dos órgãos, a separação entre as funções não deve ser total, absoluta, 
e é necessário que haja um sistema de “freios e contrapesos”, para estabelecer o equilíbrio (harmonia) entre 
o exercício do poder por cada órgão.  
 
e) Princípios de Regência das relações internacionais da República Federativa do 
Brasil  
 
Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes 
princípios:  
I - independência nacional; 
II - prevalência dos direitos humanos; 
III - autodeterminação dos povos; 
IV - não-intervenção; 
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V - igualdade entre os Estados; 
VI - defesa da paz; 
VII - solução pacífica dos conflitos; 
VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; 
IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; 
X - concessão de asilo político. 
Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural 
dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.  
 
Dentre estes princípios se destacam os que demonstram a soberania do Estado brasileiro frente às demais 
nações e os aceitos em todo a comunidade internacional. O inciso X do artigo supra, “concessão de asilo 
político”, é ato de soberania estatal, consistindo no acolhimento de estrangeiros no território nacional, estes 
acolhidos são os que sofrem perseguição seja pelo seu próprio país ou por terceiro. Importante destacar, por 
fim, que a concessão não é obrigatória, se dá a partir da análise de cada caso e suas particularidades.  
 
f) Estado Democrático de Direito  
Para se aproximar da conceituação deste instituto, devemos inicialmente passar por uma análise do que seria 
um Estado Democrático, com suas particularidades e de que se constitui o aclamado Estado de Direito. Porém, 
é importante que se ressalte, desde logo, que o conceito de Estado Democrático de Direito transcende a ideia 
destas duas formas acima.  
 
Estado Democrático, se baseia fundamentalmente no princípio da soberania popular, pelo qual o povo é titular 
do poder constituinte, é o ente que legitima todo o poder político. Configura-se, assim, a exigência que todas 
e cada uma das pessoas participem de forma ativa na vida política do país.  
 
No Brasil, o princípio da soberania popular se consagra através dos artigos 1º, parágrafo único, e 14 da 
Constituição Federal:  
 
Parágrafo único do Art. 1º. - Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 
eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.  
 
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com 
valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:  
I - plebiscito;  
II - referendo;  
III - iniciativa popular.  
 
A consagração do princípio da soberania popular se sintetiza na afirmativa “todo poder emana do povo”. 
Sendo que o exercício desta pode ser direto ou indireto. A forma indireta está ligada às eleições, se 
consagrando a ideia do sufrágio universal, pelo qual, todos têm o direito – e dever também, preenchidos os 
requisitos exigidos por lei – de votar, sendo este direto, secreto e com valor igual para todos. O exercício direto 
pode ser feito através de “plebiscito, referendo e iniciativa popular”.  
 
Estado de Direito, classicamente se resumia a ideia de existência de primazia da lei, divisão de poderes e pelo 
enunciado e garantia dos direitos individuais (autodeterminação da pessoa), não se confundindo com mero 
Estado Legal – pois neste inexiste compromisso com a realidade política, social, econômica e ideológica, se 
atendo única e exclusivamente com determinação do texto forma legal. Entretanto, com as exigências 
modernas do direito, tais características, por mais que permaneçam presentes, são insuficientes para definir o 
Estado de Direito.  
 
A atual ideia de Estado de Direito passa diretamente pela necessidade deste possuir algumas qualidades: 
estado de direito, constitucional, democrático, ambiental e liberal – restringindo a ação do Estado somente à 
defesa da ordem e segurança públicas. Nesta forma de Estado não é admissível a contradição entre as leis e 
medidas jurídicas do Estado e os princípios de justiça, como a igualdade, liberdade e dignidade da pessoa 
humana.  
 
Ainda, por ser de direito, pode ser pensado como “Estado ou forma de organização político-estadual cuja 
atividade é determinada e limitada pelo direito.” (Canotilho, 1999, p. 11). Como síntese do apresentado acima, o 
mestre Canotilho, aprofunda a visão de Estado de Direito ao afirma que este deve ser de fato Estado 
Constitucional de Direito Democrático e Social Ambientalmente Sustentada (Canotilho, 1999, p. 21).  
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A partir do exposto, podemos sintetizar o Estado Democrático de Direito, apresentado no caput do artigo 1º da 
Constituição Federal do Brasil de 1988, como: Estado que deve reger-se por normas democráticas, 
assegurando a justiça social e fundado no princípio máximo da dignidade da pessoa humana, com eleições 
livres, periódicas e pelo povo, respeitando as autoridades públicas, os direitos e garantias fundamentais e o 
meio ambiente.  
 
Conclusão 
 
Em observância ao apresentado acima, percebe-se que os princípios constitucionais fundamentais são normas 
primárias, que irradiam legitimidade para as demais regras (normas secundárias). São as decisões políticas 
fundamentais de Carl Schimitt. Fundamentais para qualquer ordenamento jurídico que possui como norma 
máxima a Constituição.  
Os princípios fundamentais são o mandamento nuclear de um sistema, de onde deriva o fundamento para o 
próprio direito positivo. Além dessa, “função fundamentadora”, se percebe sua função de orientar a 
interpretação das normas secundárias, servindo ainda para sanar quaisquer lacunas que venha a apresentar 
determinado ordenamento jurídico, não sendo esta, entretanto, a sua principal função.  
No Brasil, no texto constitucional, entre seus artigos 1º e 4º, se percebem diversos princípios, que servem tanto 
para determinar as relações internas como internacionais. Dentre estes destacamos o da soberania, da 
dignidade da pessoa humana, da divisão de poderes (separação de funções), do pluralismo político, dos 
valores sociais do trabalho e da iniciativa privada, entre outros.  
Por fim, todos estes princípios fundamentais garantidos na Constituição brasileira, presentes na República 
Federativa do Brasil, são fundamentais à configuração do Estado Democrático de Direito, sendo a função 
precípua da condensação de todos os princípios aqui apresentados a superação das desigualdades sociais, 
instaurando um regime democrático que realize a justiça social.  

 
DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS 

 
Conceituação 
 
 Antes de estudarmos o artigo 5º  e seus 78 (setenta e oito) incisos, que tratam dos direitos individuais e 
coletivos, iremos inicialmente conceituá-los, para uma compreensão mais fácil do assunto.  
 
Direito Individual - É aquele que beneficia o indivíduo em particular, isto é, isoladamente.  
 
Exemplo: "É garantido o direito de herança" (artigo 5º, inciso XXX da CF). 
 
Direito Coletivo - É aquele que favorece ou protege um grupo de pessoas que estejam ligadas entre si por 
algum vínculo jurídico. Por exemplo: a criação de associações e, na forma da Lei, de cooperativas, independe 
de autorização, sendo vedada a interferência estatal (artigo 5o, inciso XVIII). 
 
Há diferenças entre direitos e deveres: 
 
Direitos - São benefícios concedidos pela norma jurídica. 
 
Deveres - São limites impostos pela norma aos direitos, com a finalidade de proteger os benefícios jurídicos 
concedidos. Analisando o artigo 5º, podemos verificar que não há um só direito, por mais importante que seja, 
que se caracterize por ser absoluto, pois todo direito tem um dever  correspondente.  
 
Por exemplo: O inciso IV do artigo 5º diz: "é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 
(É como a Lei da Física quando explica "ação e reação"). 
 
Direito: "É livre a manifestação do pensamento" 
 
Dever: A pessoa que manifestar seu pensamento deve se identificar, porque "é vedado o anonimato". 
 

ARTIGO  5o 
Todos são iguais perante a Lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 
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aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes; 

 
I -  Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. 

É uma afirmação do princípio da isonomia. Observar é a preocupação do legislador (aquele que faz as 
Leis) em que não haja, de forma alguma, tratamento diferenciado entre homens e mulheres, o que não 
acontecia em épocas passadas. 
 
II - Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da Lei. 

Este inciso é chamado também de Princípio da Legalidade, e assegura o dever de cumprirmos somente 
aquilo que as Leis nos determinam. O fundamento deste inciso é a liberdade: "não farei o que a Lei proíbe". 
Somente as Leis podem nos obrigar a fazer alguma coisa. Por esta razão, nenhuma autoridade pode nos 
obrigar a nada que não estiver previsto nas Leis do país. 
 
III - Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante; 

A tortura constitui-se numa violação do direito à vida. O inciso visa assegurar ao ser humano a integridade 
física e psicológica, independentemente da condição do indivíduo. Por esta razão, a Constituição proíbe os 
castigos físicos e psíquicos, inclusive aos criminosos que cumprem pena de reclusão. 
 
IV - É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 

Todo indivíduo tem o direito de expressar livremente seu pensamento por qualquer meio ou forma. Este 
inciso constitui-se numa variação do direito à liberdade, uma vez que esta não se restringe à condição física, 
somente. A manifestação do pensamento é de extrema necessidade para a concretização da efetiva liberdade. 
Todavia, para se evitar abusos a esse direito, o indivíduo deve identificar-se. Tais abusos ocorrem quando se 
divulgam notícias de má fé, inverídicas ou que venham a denegrir a imagem ou a honra das pessoas. 
 
V - É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, 
moral ou à imagem. 

Agravo - Significa ofensa, injúria, afronta, prejuízo, dano. A liberdade de manifestação do pensamento 
dá margens para que ocorram manifestações ofensivas à honra de determinadas pessoas, afetando a imagem 
que lhes era resguardada. Entretanto, o direito de resposta é garantido na mesma qualidade e quantidade. 
Assim, se alguém se utilizou de um jornal para ofender determinada pessoa, pode-se exigir que aquele jornal, 
na mesma página, no mesmo tamanho, com o mesmo destaque, conceda a oportunidade ao ofendido de 
responder ao agravo sofrido. Caso provado, cabe ação judicial contra o ofensor, para que o ofendido seja 
indenizado. Seja o dano moral, material ou à imagem. 
 
VI - É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos 
religiosos e garantida, na forma da Lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias; 

O Estado brasileiro não possui religião oficial. É, portanto, um Estado laico. Mas, por outro lado, assegura 
a liberdade de crença e o livre exercício dos cultos religiosos. 
 
VII - É assegurada, nos termos da Lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e 
militares de internação coletiva; 

Entidades de Internação Coletiva - São hospitais, quartéis, penitenciárias, etc. 
Este inciso decorre do anterior (VI) assegurando em todo e qualquer lugar onde haja pessoas internadas, a 
prestação de serviços de assistência religiosa. O inciso garante também a liberdade de crença aos doentes, 
detentos, etc., independentemente da orientação religiosa do estabelecimento de internação coletiva. 
Por exemplo: Um hospital mantido por uma irmandade religiosa católica não pode negar a um paciente 
evangélico assistência espiritual por parte de um ministro, um pastor adventista, batista, presbiteriano ou 
pertencente a qualquer outra religião. 
 
VIII - Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou 
política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta, e recusar-se a cumprir 
prestação alternativa, fixada em Lei; 

 Exemplo:  Certas religiões não permitem que seus membros cumpram o serviço militar obrigatório. 
Nessa situação, a autoridade competente poderá substituir a obrigação legal pela prestação alternativa. Assim, 
em vez do serviço militar, o indivíduo poderá exercer uma outra atividade como a prestação de serviços num 
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orfanato. Mas, caso o indivíduo se recusar a cumprir a prestação alternativa, fixada em lei, então, perderá 
seus direitos políticos e deixará de ser cidadão, ou seja, não poderá mais votar ou se candidatar a uma eleição. 
 
Observação: Só poderá ser privado dos direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou 
política, quando a obrigação legal a todos impostas não poder ser substituída por uma prestação alternativa. 
Entretanto, haverá privação de direitos quando alguém alegar estes motivos para livrar-se de obrigações 
legais. Também ficará privado de direitos aquele que recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em 
Lei. 
 
Prestação Alternativa: Pena restritiva de direitos, que consiste em atribuir ao condenado tarefas gratuitas 
junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres em 
programas comunitários ou estatais. Trata-se de uma inovação implantada pela Lei nº 7.209, de 11/07/1984, 
que reforma a parte geral do código penal vigente, sendo as tarefas atribuídas conforme as aptidões do 
condenado, devendo ser cumpridas durante oito horas semanais, aos sábados, domingos e feriados. 
 
IX - É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença; 

A Constituição garante expressamente a abolição da censura e da licença em seu conteúdo, 
proporcionando liberdade de expressão nas atividades intelectuais. O escritor, o músico e o pesquisador 
científico, por exemplo, não mais precisam de licença prévia para publicarem suas obras, como na época da 
ditadura militar imposta ao Brasil no passado. 
 
X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito 
à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; 

A Constituição brasileira estabelece uma diferença entre intimidade e vida privada. 
 
Intimidade é o direito de estar só; vida privada significa vida particular, é a vida social. A honra e a imagem 
das pessoas são asseguradas neste inciso, pois ambas refletem o respeito adquirido perante a sociedade, 
garantindo assim, sua segurança e confiança. É assegurado o direito à indenização por dano material ou moral 
decorrente de sua violação. 
 
XI - A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do 
morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por 
determinação judicial; (Vide Lei nº 13.105, de 2015)   

Relativamente à inviolabilidade domiciliar, trata-se de um preceito de natureza histórica, conhecido desde 
a Idade Média, principalmente na ordem jurídica inglesa. Pinto Ferreira traz o sublime discurso de Lord 
Chatham sobre o tema:  
 
O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu 
teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o 
Rei da Inglaterra não pode nela entrar. 
 
Casa significa morada, vivenda, lar, habitação. É o lugar onde a pessoa está abrigada, e onde está 
desenvolvendo atos de sua intimidade ou de vida privada. 
Inviolável é a condição do que ninguém pode violar, penetrar. Esta regra poderá ser quebrada somente em 
casos excepcionais, ou seja, pode-se penetrar na casa sem consentimento do morador em casos de flagrante 
delito, desastre, ou para prestar socorro ao morador.  
 
Flagrante delito - (o filho está agredindo fisicamente o pai) 
Desastre - (uma das paredes da casa está desmoronando) 
Para prestar socorro - (o morador sofreu uma crise convulsiva) 

 Nas situações descritas, poder-se-á entrar na casa do morador, tanto no período diurno quanto no 
noturno.  
Entretanto, em casos de determinação judicial, poderá ser penetrada, mas somente durante o dia - das 6:00 
às 20:00 horas, através de mandados de busca e apreensão, penal ou domiciliar, expedido por juiz 
competente. 
Uma ordem judicial nunca poderá autorizar, por si própria, invasão da casa à noite. 
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XII - É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das 
comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a 
Lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal; 

Em princípio, a inviolabilidade das comunicações é absoluta. Exceção à regra são as novas Leis 
permitindo a escuta telefônica ("grampo") e a quebra do sigilo do banco de dados dos computadores, 
autorizadas por juiz de direito, mediante solicitação fundamentada por escrito por parte da polícia ou do 
ministério público para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, respectivamente. 
 
XIII - É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações 
profissionais que a Lei estabelecer; 

 É garantida a liberdade para o exercício de qualquer atividade profissional, desde que sejam respeitados 
os requisitos técnicos de escolaridade e legais, de cada serviço profissional. 
Assim, por exemplo, para alguém exercer a profissão de advogado, é preciso ter cursado uma Faculdade de 
Direito, para adquirir conhecimentos técnicos jurídicos, e ter sido aprovado no exame da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB). 
 
XIV - É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário 
ao exercício profissional; 

O acesso à informação é requisito básico para o convívio social. A Constituição assegura o sigilo da fonte 
de informação, quando necessário ao exercício profissional. É o caso, por exemplo, do jornalista, que não 
está obrigado a revelar a fonte para denunciar eventual corrupção em órgão público, ou do advogado, que 
não precisa revelar a fonte de informações à qual recorre para obtenção de dados relativos ao processo. 
        
(Os jornalistas devem assinar a matéria, pois, caso ofenderem alguém, serão responsabilizados por aquilo 
que tiverem publicado), ou do advogado. 
 
XV - É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos 
da Lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens; 

Qualquer pessoa (brasileiros e estrangeiros); 
A locomoção é a liberdade física do homem. Todas as pessoas gozam do direito de ir e vir, garantidas pela 
democracia que vigora em nosso país. A liberdade de locomoção é ampla, pois permite que qualquer pessoa, 
nos termos da Lei, entre, permaneça ou saia do Brasil, inclusive com seus bens. Tanto é que toda vez que 
uma pessoa sofrer ou se achar ameaçada de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por 
ilegalidade ou por abuso de poder, será concedido o "habeas corpus". 
 
XVI - Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, 
independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada 
para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente; 

Prévio aviso (para que a autoridade competente possa tomar as devidas providências, tais como: liberar 
ruas, interditar a área onde ocorrerá a reunião, convocar força policial para garantir a realização da reunião, 
etc.). 
Reunião é um acontecimento de curta duração, que proporciona o encontro de diversas pessoas num 
determinado local, residência, clube, igreja, passeatas, comícios, sindicatos, etc. A prática do direito de 
reunião, hoje, não depende de autorização legal, sendo exigido apenas prévio aviso, o qual, por não se 
caracterizar como requerimento, não poderá ser indeferido, a não ser que esta reunião esteja marcada em 
local, dia e hora coincidentes com outra, anteriormente marcada. 
Um dos requisitos básicos para o exercício do direito de reunião é ter finalidades pacíficas, pois não basta 
estar desarmado para comportar-se pacificamente. 
 
XVII - É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar; 

A Constituição Federal garante a criação de associações para que os cidadãos possam administrar 
melhor seus interesses comuns. Assim, são criadas associações beneficentes (associação de pais e amigos 
dos excepcionais), associações de classe (associação dos funcionários públicos do Estado de São Paulo), 
associações empresariais (associação comercial e industrial), e ainda associações culturais, desportivas e 
sociais. 
O direito de associação somente poderá existir quando for lícito (legal), pois a ilicitude do ato resulta em crime 
ou contravenção. 
A proibição relativa às organizações paramilitares é dirigida às associações com fins militares, não inseridas 
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na organização das Forças Armadas ou Polícias Militares dos Estados. 
Um exemplo típico de organização paramilitar que hoje seria proibida pela Constituição foi o famigerado 
Comando de Caça aos Comunistas (CCC), organização paramilitar de extrema-direita surgida em São Paulo, 
em 1964 no início do Regime Militar instalado no Brasil. 
Esta organização, atuou na tomada da Companhia Telefônica da Capital de São Paulo e na ocupação das 
Docas de Santos. No fim da década de 1970, dirigiu suas ações contra os setores do clero. 
 
XVIII - A criação de associações e, na forma da Lei, a de cooperativas, independe de autorização, sendo 
vedada a interferência estatal em seu funcionamento; 

O inciso anterior, garante a liberdade de associação para fins lícitos. Ora, se os cidadãos têm a liberdade 
de se associarem, essa liberdade não pode sofrer entraves por parte da administração, pois caso esta exigisse 
autorização prévia para que as associações começassem a funcionar, estaria cerceando o direito dos cidadãos 
de se associarem, direito este assegurado pela Constituição. 
O inciso XVIII refere-se também a proibição imposta ao Estado de interferir no funcionamento das associações, 
fato que podia ocorrer na época do Regime Militar, quando dirigentes eram afastados e substituídos por 
representantes do Governo.  
 
XIX - As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas 
por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado; 

As associações são grupamentos legítimos de pessoas com o objetivo de exigirem e fiscalizarem seus 
direitos, bem como as atividades do estado, ou apenas defenderem com mais eficácia seus interesses. As 
associações possuem imunidades quanto à interferência estatal, só podendo ser dissolvidas ou ter suas 
atividades suspensas pelos poderes públicos por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em 
julgado, isto é, decisão judicial para a qual não cabe mais recurso. 
 
XX - Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado; 

Partindo-se da premissa de que há liberdade total para associar-se, concluímos que a mesma liberdade 
é concedida às pessoas que quiserem sair da associação. 
Entretanto, o inciso XX admite exceções. 
É o caso de certos profissionais que devem se filiar aos respectivos conselhos regionais, sob pena de exercício 
ilegal da profissão. 
Assim, o médico deve filiar-se ao CRM (Conselho Regional de Medicina); o Psicólogo ao CRP (Conselho 
Regional de Psicologia); o Advogado à OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), e assim por diante. 
 
 XXI - As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para 
representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente; 

 Legitimidade significa legalidade, ou seja, ser legítimo para efeitos da Lei. A palavra representação, no 
texto do inciso, significa a delegação (transmissão) de poderes conferidos pelos filiados às associações, para 
que estas defendam seus interesses. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, somente 
poderão defender interesses de seus filiados naquilo que se refere a assuntos pertinentes à categoria 
representada. 
 
XXII - É garantido o direito de propriedade; 

Propriedade, sob o ponto de vista jurídico, é o direito de usar, gozar e possuir bens e dispor deles da 
maneira como quiser. O direito de propriedade não se restringe somente a bens imóveis (casas, terrenos), 
pois não se refere somente a bens materiais. Existem também os bens imateriais, assim considerados quando 
seu valor pode ser expresso em termos monetários, como por exemplo, os direitos autorais de um escritor. 
 
XXIII - A propriedade atenderá à sua função social; 

O inciso anterior (XXII) assegura ao cidadão o direito de propriedade. Entretanto, este direito, em algumas 
circunstâncias, é limitado. Isto ocorre quando o patrimônio da pessoa é sobreposto pelo interesse social. 
Exemplo: 10 (dez) casas são desapropriadas porque no local onde estão situadas passará uma avenida que 
irá melhorar o trânsito para determinado bairro. 
 
Função Social da Propriedade 
No decorrer dos tempos, a propriedade vem evoluindo com o objetivo de atender de maneira mais efetiva às 
necessidades sociais. 
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Propriedade Rural - em seu estágio atual de evolução, a propriedade rural tem sua função social cumprida 
quando atende, simultaneamente, aos seguintes requisitos: utilização adequada dos recursos naturais 
disponíveis e a preservação do meio ambiente; exploração que favoreça o bem estar dos proprietários e 
trabalhadores; aproveitamento racional e adequado e observância das disposições que regulam as relações 
de trabalho. 
Se a propriedade não cumprir sua função social poderá ser desapropriada. Um exemplo muito comum é a 
possibilidade do Estado desapropriar terra improdutiva com a finalidade de promover a Reforma Agrária. 
 
Propriedade Urbana - a propriedade urbana, por sua vez, cumpre sua função social quando atende às 
exigências do Plano Diretor (instrumento de política de desenvolvimento e expansão urbana exigida pela C. 
F. para cidades com população acima de 20.000 habitantes. No Plano Diretor estão elencadas as obrigações 
dos proprietários de imóveis urbanos, e as punições que poderão sofrer, caso não as cumpram. 
 
XXIV - A Lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, 
ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos 
previstos nesta Constituição; 

Como vimos, o direito à propriedade pode ser perdido quando há interesse social.  
A desapropriação consiste no ato pelo qual o Estado toma para si, ou transfere para outrem, bens de 
particulares, contando ou não com o consentimento do proprietário. Esta forma de intervenção na propriedade 
resulta na perda desta para os poderes públicos de forma irreversível. 
O ato desapropriatório só é cabível em casos de utilidade pública, necessidade pública e interesse social. 
 
Utilidade Pública - É aquela em que o poder público manifesta a vontade de utilizar um bem.  
 Exemplo Determinada propriedade pode ser desapropriada para fins de se construir escolas, orfanatos, etc. 
 
Necessidade Pública - Quando há uma razão imperiosa que obriga a desapropriação do bem.  
 Necessidade de se construir uma rodovia ou uma represa nas terras onde se situa a propriedade. 
 
Interesse Social - Quando o motivo da desapropriação trará benefícios à coletividade. 
 Exemplo Terras inativas são tomadas para se fazer o assentamento de famílias sem-terra. 
O ato de desapropriar tem como característica a indenização, que deve ser em dinheiro, além de justa e prévia, 
isto é, realizada antes da desapropriação. Entretanto, há exceções previstas neste inciso. São casos em que 
a indenização será em títulos de dívida pública, quando o bem de produção urbana não cumpre sua função 
social, desobedecendo o plano diretor, ou em títulos de dívida agrária, quando é o bem de produção rural que 
não cumpre a sua função social.  
 
XXV - No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade 
particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano; 
 Exemplo O Poder Público visando conter o rompimento de uma barragem, utiliza-se de área particular 
vizinha, área esta destinada ao plantio de feijão. Mas, devido ao uso pelo Poder Público, a colheita ficou 
prejudicada, gerando ao proprietário da mesma o direito à indenização. 
Aqui não se trata de desapropriação. A requisição da propriedade é para uso temporário e necessário, face a 
uma situação de perigo público, sendo previsto o ressarcimento ao proprietário se houver dano à propriedade. 
 
XXVI - A pequena propriedade rural, assim definida em Lei, desde que trabalhada pela família, não será 
objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a Lei 
sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento; 

O inciso XXVI tem por finalidade assegurar ao pequeno agricultor a manutenção de sua propriedade, 
protegendo-a da penhora decorrente de empréstimos realizados para investimentos na atividade produtiva, e 
que não pode pagá-los.  
Para que a propriedade não seja penhorada, ela deverá ser: 
- Pequena - de acordo com a metragem fixada em lei. 
- Ser trabalhada pela família. 
- Ter a dívida sido contraída em decorrência da atividade produtiva. 
Em caso de dívidas fiscais, a penhora da pequena propriedade poderá ser realizada em virtude do não 
pagamento dos tributos. 
 
Penhora: É o bloqueio dos bens realizado pelos oficiais de justiça, ou ordem do juiz, suficientes para o 
pagamento da dívida mediante execução. 
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A Constituição, ao mesmo tempo que assegura o direito de propriedade, impõe que a terra seja trabalhada 
pela família, proporcionando-lhe estabilidade por meio de sua fixação nela, dispondo a Lei sobre os meios de 
financiar seu desenvolvimento. Esta estabilidade é assegurada pelo fato de que a pequena propriedade não 
pode ser penhorada para pagamento de dívidas decorrentes das atividades agrícolas, como por exemplo, a 
compra de implementos agrícolas. Por outro lado, torna-se difícil ao pequeno produtor conseguir empréstimos 
junto a instituições financeiras, pois nenhuma delas empresta dinheiro sem uma garantia em troca e, via de 
regra, o único bem que este possui é a sua terra, que sendo impenhorável, não pode ser dada como garantia. 
 
 XXVII - Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas 
obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a Lei fixar; 

Autor é o criador intelectual. A Constituição de 1988 assegura aos autores o direito exclusivo de utilizar, 
publicar ou reproduzir suas obras. Assim, por exemplo, se um professor criar um novo método de ensino para 
facilitar o aprendizado de determinada disciplina, ele poderá utilizá-lo e publicá-lo. Ninguém mais poderá fazê-
lo sob pena de estar violando seus direitos autorais. Caso o faça estará sujeito a penas previstas na Lei. 
O direito de propriedade não é restrito somente a propriedade material (casa, terreno, chácara, etc.). Refere-
se também a propriedade imaterial como por exemplo, os direitos autorais de um escritor. 
O inciso XXVII protege a propriedade imaterial (obras científicas, inventos, obras literárias, artísticas, etc.). 
A Constituição Federal de 1988 é pródiga em garantias aos autores de obras intelectuais. Essas garantias são 
estendidas aos herdeiros, como forma de motivação e criatividade. 
O direito do autor de explorar sua obra com exclusividade é válido para toda sua vida, perdurando esse direito 
por toda a vida de seus herdeiros, se eles forem filhos, pais ou conjugues, Os demais sucessores do autor 
gozarão dos direitos patrimoniais que lhes transmitir pelo período de sessenta anos. Após este prazo, a obra 
cai em domínio público, passando a partir daí, ser o seu uso totalmente livre. 
 
XXVIII - São assegurados, nos termos da Lei:  
a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, 
inclusive nas atividades desportivas; 
b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos 
criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas; 

Obra coletiva é aquela criada por diversos autores trabalhando em conjunto.  
As participações individuais em obras coletivas são protegidas pela Constituição. Assim, se um livro didático 
de matemática tiver sido escrito por quatro autores, por exemplo, cada um deles teria a sua participação 
individual protegida, apesar da obra pertencer a todos. 
A Constituição também procura proteger o direito dos participantes em obras como telenovelas e semelhantes 
que, vendidas para apresentação no exterior, reproduzem imagem e voz sem remuneração ulterior. O objetivo 
é evitar que a produtora enriqueça com reproduções sucessivas, pagando aos participantes uma só vez. 
 
XXIX - A Lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, 
bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a 
outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e 
econômico do país; 

O inciso em pauta objetiva assegurar proteção mais ampla ao direito do autor. Assim, são resguardadas 
também as criações industriais, as quais quando registradas no órgão competente, proporcionam o privilégio 
de uso exclusivo ao proprietário de seus direitos. 
O privilégio de que trata o inciso em questão, consiste no direito de obter patente de propriedade do invento, 
e ainda no direito de utilização exclusiva desse invento. Entretanto, o inciso deixa claro que esse privilégio é 
ainda temporário. 
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Direitos Humanos: noção, significado, finalidades e história. 
 A dignidade da pessoa humana e os valores da liberdade, da igualdade e da 

solidariedade. 
 

NOÇÕES SOBRE DIREITOS HUMANOS 

 
Direitos Humanos são os direitos fundamentais da pessoa humana. No regime democrático, toda pessoa deve 
ter a sua dignidade respeitada e a sua integridade protegida, independentemente da origem, raça, etnia, 
gênero, idade, condição econômica e social, orientação ou identidade sexual, credo religioso ou convicção 
política.  
Toda pessoa deve ter garantidos seus direitos civis (como o direito à vida, segurança, justiça, liberdade e 
igualdade), políticos (como o direito à participação nas decisões políticas), econômicos (como o direito ao 
trabalho), sociais (como o direito à educação, saúde e bem-estar), culturais (como o direito à participação na 
vida cultural) e ambientais (como o direito a um meio ambiente saudável).  

A EVOLUÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 
 
Apesar da falta de historicidade inerente a esses direitos, é com a história e seus grandes pensadores que se 
observa a “evolução” da humanidade, no sentido de ampliar o conhecimento da essência humana, a fim de 
assegurar a cada pessoa seus direitos fundamentais. 
Podemos destacar que a noção de direitos humanos foi cunhada ao longo dos últimos três milênios da 
civilização. 
 
O Prof. Fábio Konder Comparato, fazendo uma análise histórica dessa evolução, aponta que foi no período 
axial que os grandes princípios, os enunciados e as diretrizes fundamentais da vida, até hoje considerados em 
vigor, foram estabelecidos. Informa que nesse período, especialmente entre 600 e 480 a.C., coexistiram, sem 
se comunicarem entre si, alguns dos maiores doutrinadores de todos os tempos (entre eles, Buda, na Índia; 
Confúcio, na China; Pitágoras, na Grécia e o profeta Isaías, em Israel) e, a partir daí, o curso da História passou 
a constituir o desdobramento das ideias e princípios estabelecidos nesse período. 
 
Inclusive, foi nesse período que surgiu a filosofia, tanto na Ásia como na Grécia, quando então substituiu-se, 
“pela primeira vez na História, o saber mitológico da tradição pelo saber lógico da razão” . 
 
Em resumo, assinala que foi nesse período que nasceu a ideia de igualdade entre os seres humanos: “é a 
partir do período axial que o ser humano passa a ser considerado, pela primeira vez na História, em sua 
igualdade essencial, como ser dotado de liberdade e razão, não obstante as múltiplas diferenças de sexo, raça, 
religião ou costumes sociais. Lançavam-se, assim, os fundamentos intelectuais para a compreensão da pessoa 
humana e para a afirmação de direitos universais, porque a ela inerentes”. 
 
Na sequência, podemos destacar o Cristianismo, que em muito contribuiu para o estabelecimento da igualdade 
entre os homens. O Cristianismo, sem dúvida, no plano divino, pregava a igualdade de todos os seres 
humanos, considerando-os filhos de Deus, apesar de, na prática, admitir desigualdades em contradição com 
a mensagem evangélica (admitiu a legitimidade da escravidão, a inferioridade da mulher em relação ao 
homem). 
 
Na Idade Média havia a noção de que os homens estavam submetidos a uma ordem superior, divina, e deviam 
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obediência às suas regras. Era incipiente, todavia, o reconhecimento da dualidade Estado-indivíduo. Como 
disse Enrico Eduardo Lewandovski: “...na ordem política medieval, jamais se aceitou, de fato ou de direito, a 
ideia de que o indivíduo possuísse uma esfera de atuação própria, desvinculada da polis. Desconhecia-se 
completamente a noção de direitos subjetivos individuais oponíveis ao Estado”. 
 
Aponta, contudo, que nesse período houve um avanço, à medida em que se passou a reconhecer que o 
indivíduo estava submetido a duas autoridades (secular e espiritual) e, com esse reconhecimento, o homem 
passou a ser considerado “como um ser moral, e não apenas como um ser social”, derivando daí que “enquanto 
seres morais, ou seja, enquanto membros da civitas Dei, todos os homens eram iguais, sem embargo das 
distinções de status circunstancialmente registradas na cidade terrena”. 
 
A partir do século XIV, as transformações que ocorreram abalaram toda a estrutura concebida e que dava 
sustentação à organização social e política da época, culminando, tais mudanças, com o Iluminismo (período 
entre a Revolução Inglesa de 1688 e a Revolução Francesa de 1789). Foi durante o Iluminismo e o 
Jusnaturalismo desenvolvidos na Europa, entre os séculos XVII e XVIII, que a ideia de direitos humanos se 
inscreveu, inclusive estendendo-se aos ordenamentos jurídicos dos países. 
 
A constatação ética da imperiosa necessidade de se resguardar certos direitos advém da fusão da doutrina 
Judaico-cristã com o Contratualismo. Para a primeira, o homem foi criado “à imagem e semelhança de Deus”, 
sendo a igualdade e liberdade características divinas presentes em todas as pessoas.  
 
No Iluminismo, o princípio da igualdade essencial dos seres humanos foi estabelecido sob o prisma de que 
todo homem tem direitos resultantes de sua própria natureza, ou seja, “firmou-se a noção de que o homem 
possui certos direitos inalienáveis e imprescritíveis, decorrentes da própria natureza humana e existentes 
independentemente do Estado”. 
 
A concepção, que espalhou-se pelos ordenamentos de vários países, era a de que os direitos individuais eram 
preexistentes, portanto, não eram criações do Estado e, assim sendo, deveriam ser respeitados, cabendo ao 
Estado zelar pela sua observância. 
 
A evolução da doutrina estoica, que alegava a supremacia da “natureza”, culminou no Contratualismo, que 
teve como seus maiores representantes Hobbes, Locke e Rousseau. 
 
Hobbes cria que o homem em seu estado de natureza sofria com a “guerra de todos contra todos”, sendo 
imperiosa a necessidade de um órgão que lhes garantisse a segurança. Assim, eles alienaram sua liberdade 
ao estado, detentor de todo o poder. Esse poder só seria retirado do governante se ele não assegurasse aos 
cidadãos a segurança desejada. 
 
Locke afirmava a existência de certos direitos fundamentais do homem, como a vida, a liberdade e a 
propriedade. No estado natural, o homem era bom. A liberdade individual só foi transferida ao Estado para que 
este melhor garantisse os direitos do indivíduo, podendo os cidadãos  retirar o poder concedido ao governante, 
caso ele não atendesse aos anseios da comunidade, isto é, eles têm o direito de retomar a liberdade originária. 
 
Rousseau assevera que o homem natural seria instintivo. O Contrato Social foi criado, assim, como forma de 
garantir ao mesmo tempo a igualdade e a liberdade por meio da soberania popular, pela qual os homens 
cediam parte de sua liberdade para a realização do bem comum. 
Pode-se inserir no contexto, ainda, a posição de Montesquieu que apresentava sua teoria da tripartição do 
poder como forma de garantir o bom governo e controlar os arbítrios. 
 
Essa união teológica e racionalista originou o conceito de direito natural, que culminou com a doutrina de Kant, 
para quem o Estado era um instrumento fixador de leis, criadas pelos cidadãos, e a liberdade era um imperativo 
categórico fundamental para se conceber a figura humana. 
 
A contribuição de Kant foi muito valiosa para a construção do princípio dos direitos universais da pessoa 
humana. Kant observa “que só o ser racional possui a faculdade de agir segundo a representação de leis ou 
princípios; só um ser racional tem vontade, que é uma espécie de razão denominada razão prática também 
observa “que as regras jurídicas, às quais os homens passam a sujeitar-se, devem ser elaboradas pelos 
membros da associação”. Sua visão, complementando, é de que o ser humano não existe como meio para 
uma finalidade, mas existe como um fim em si mesmo, ou seja, todo homem tem como fim natural a realização 
de sua própria felicidade, daí resultando que todo homem tem dignidade. Isso implica, na sua concepção, que 
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não basta ao homem o dever negativo de não prejudicar alguém, mas, também, e essencialmente, o dever 
positivo de trabalhar para a felicidade alheia. 
 
Essa concepção foi fundamental para o reconhecimento dos direitos necessários à formulação de políticas 
públicas de conteúdo econômico e social. 
 
Pode-se falar em três ápices da evolução dos direitos humanos: o Iluminismo, a Revolução Francesa e o 
término da Segunda Guerra Mundial. 
 
Com o primeiro foi ressaltada a razão, o espírito crítico e a fé na ciência. Esse movimento procurou chegar às 
origens da humanidade, compreender a essência das coisas e das pessoas, observar o homem natural. 
 
A Revolução Francesa deu origem aos ideais representativos dos direitos humanos, a liberdade, a igualdade 
e a fraternidade. Estes inspiraram os teóricos e transformaram todo o modo de pensar ocidental. Os homens 
tinham plena liberdade (apesar de empecilhos de ordem econômica, destacados, posteriormente, pelo 
Socialismo), eram iguais, ao menos em relação à lei, e deveriam ser fraternos, auxiliando uns aos outros. 
 
Por fim, com a barbárie da Segunda Grande Guerra, os homens se conscientizaram da necessidade de não 
se permitir que aquelas monstruosidades ocorressem novamente, de se prevenir os arbítrios dos Estados. Isto 
culminou na criação da Organização das Nações Unidas e na declaração de inúmeros Tratados Internacionais 
de Direitos Humanos, como “A Declaração Universal dos Direitos do Homem”, como ideal comum de todos os 
povos. 
 
Os documentos de proteção aos direitos humanos foram surgindo progressivamente. O antecedente mais 
remoto pode ser a Magna Carta, que submetia o governante a um corpo escrito de normas, que ressaltava a 
inexistência de arbitrariedades na cobrança de impostos. A execução de uma multa ou um aprisionamento 
ficavam submetidos à imperiosa necessidade de um julgamento justo. 
 
A Petition of Rights tentou incorporar novamente os direitos estabelecidos pela Magna Carta, por meio da 
necessidade de consentimento do Parlamento para a realização de inúmeros atos. 
 
O Habeas Corpus Act instituiu um dos mais importantes instrumentos de garantia de direitos criados. Bastante 
utilizado até os nossos dias, destaca o direito à liberdade de locomoção a todos os indivíduos. 
 
A Bill of Rights veio para assegurar a supremacia do Parlamento sobre a vontade do rei. 
 
A Declaração de Direitos do estado da Virgínia declara que “todos os homens são por natureza igualmente 
livres e independentes e têm certos direitos inatos de que, quando entram no estado de sociedade, não podem, 
por nenhuma forma, privar ou despojar de sua posteridade, nomeadamente o gozo da vida e da liberdade, com 
os meios de adquirir e possuir propriedade e procurar  e obter felicidade e segurança”. Assegura, também, 
todo poder ao povo e o devido processo legal (julgamento justo para todos). 
 
A Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, assim como a Constituição Federal de 1787, 
consolidam barreiras contra o Estado, como tripartição do poder e a alegação que todo poder vem do povo; 
asseguram, ainda, alguns direitos fundamentais, como a igualdade entre os homens, a vida, a liberdade, a 
propriedade. As dez Emendas Constitucionais americanas permanecem em vigor até hoje, demonstrando o 
caráter atemporal desses direitos fundamentais. Essas Emendas têm caráter apenas exemplificativo, já que, 
constantemente, novos direitos fundamentais podem ser declarados e incorporados à Lei Fundamental 
Americana. 
 
Com a Revolução Francesa, foi aprovada a “Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão”, que garante 
os direitos referentes à liberdade, propriedade, segurança e resistência à opressão. Destaca os princípios da 
legalidade e da igualdade de todos perante a lei, e da soberania popular. Aqui, o pressuposto é o valor absoluto 
da dignidade humana, a elaboração do conceito de pessoa abarcou a descoberta do mundo dos valores, sob 
o prisma de que a pessoa dá preferência, em sua vida, a valores que elege, que passam a ser fundamentais, 
daí porque os direitos humanos hão de ser identificados como os valores mais importantes eleitos pelos 
homens. 
 
A partir do século XX, a regulação dos direitos econômicos e sociais passaram a incorporar as Constituições 
Nacionais. A primeira Carta Magna, a revolucionar a positivação de tais direitos, foi a Constituição Mexicana 
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de 1917, que versava, inclusive, sobre a função social da propriedade. 
 
A Constituição de Weimar de 1919, pelo seu capítulo sobre os direitos econômicos e sociais, foi o grande 
modelo seguido pelas novas Constituições Ocidentais. 
 
A partir da segunda metade do século XX, iniciou-se a real positivação dos direitos humanos, que cresceram 
em importância e em número, devido, principalmente, aos inúmeros acordos internacionais. O pensamento 
formulado nesse período acentua o caráter único e singular da personalidade de cada indivíduo, derivando daí 
que todo homem tem dignidade individual e, com isto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu 
art. 6.º, afirma: “Todo homem tem direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei”. 
 
Atualmente não se pode discutir a existência desses direitos, já que, além de amplamente consagrados pela 
doutrina, estão presentes também na lei fundamental brasileira: A Constituição Federal.  
 
Mesmo os mais pessimistas, que alegam a falta de eficácia dos direitos fundamentais, não podem negar a 
rápida evolução, tanto no sentido normativo, como no sentido executivo, desses direitos, que já adquiriram um 
papel essencial na doutrina jurídica, apesar de apenas serem realmente reconhecidos por meio da Declaração 
Universal dos Direitos do Homem de 1948. 
 
Pode-se constatar, por estes apontamentos, que a evolução dos direitos humanos foi gradual; todavia, o 
pensamento moderno “é a convicção generalizada de que o verdadeiro fundamento da validade – do Direito 
em geral e dos direitos humanos em particular – já não deve ser procurado na esfera sobrenatural da revelação 
religiosa, nem tampouco numa abstração metafísica – a natureza como essência imutável de todos os entes 
do mundo. Se o direito é uma criação humana, o seu valor deriva, justamente, daquele que o criou. O que 
significa que esse fundamento não é outro, senão o próprio homem, considerado em sua dignidade substancial 
de pessoa...”.  

 
 
A adoção, pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, da Declaração Universal de Direitos 
Humanos, em 1948, constitui o principal marco no desenvolvimento do direito internacional dos direitos 
humanos. A Declaração Universal de Direitos Humanos contém um conjunto indissociável e interdependente 
de direitos individuais e coletivos, civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, sem os quais a dignidade da 
pessoa humana não se realiza por completo.  
 
Esta Declaração tornou-se uma fonte de inspiração para a elaboração de cartas constitucionais e tratados 
internacionais voltados à proteção dos direitos humanos e um autêntico paradigma ético a partir do qual se 
pode medir e contestar ou afirmar a legitimidade de regimes e governos. Os direitos ali inscritos constituem 
hoje um dos mais importantes instrumentos de nossa civilização visando assegurar um convívio social digno, 
justo e pacífico.  
 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos não é apenas um conjunto de preceitos morais que devem 
informar a organização da sociedade e a criação do direito. Inscritos em diversos tratados internacionais e 
constituições, os direitos contidos na Declaração Universal estabelecem obrigações jurídicas concretas aos 
estados nacionais. São normas jurídicas claras e precisas, voltadas para a proteção e promoção dos interesses 
mais fundamentais da pessoa humana. São normas que obrigam os Estados nacionais no plano interno e 
externo.  
 
Com a criação da Organização das Nações Unidas em 1945 e a adoção de declarações, convenções e tratados 
internacionais para a proteção da pessoa humana, os direitos humanos deixaram de ser uma questão exclusiva 
dos Estados nacionais, passando a ser matéria de interesse de toda a comunidade internacional. A criação de 
mecanismos judiciais internacionais de proteção dos direitos humanos, como a Corte Interamericana e a Corte 
Europeia de Direitos Humanos ou quase-judiciais como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos ou o 
Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, deixam clara esta mudança na antiga formulação do conceito 
de soberania. Mas a obrigação primária de assegurar os Direitos Humanos continua a ser responsabilidade 
interna dos Estados Nacional. 
 
No Brasil, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu a mais precisa e detalhada carta de direitos de nossa 
história, que inclui uma vasta identificação de direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, além de 
um conjunto preciso de garantias constitucionais. A Constituição impôs ao Estado brasileiro a obrigação de 
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reger-se, em suas relações internacionais, pelo princípio da "prevalência dos direitos humanos"(artigo 4º, inciso 
II). Resultado desta nova diretriz constitucional foi o Brasil, no início dos anos noventa, ratificar a adesão aos 
Pactos Internacionais de Direitos Civis e Políticos e de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e às 
Convenções contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes e 
Americana de Direitos Humanos, que se encontram entre os mais relevantes instrumentos internacionais de 
proteção aos direitos humanos.  
 
Em 1993, o Brasil presidiu o comitê de redação e desempenhou papel decisivo na elaboração e aprovação da 
Declaração e do programa da Conferência Mundial dos Direitos Humanos de Viena, que recomendou aos 
Estados Nacionais a elaboração de planos nacionais para a proteção e promoção dos direitos humanos.  
O governo brasileiro considera as normas constitucionais e a adesão a tratados internacionais passos 
essenciais para a promoção dos direitos humanos, mas está consciente de que a proteção efetiva destes 
direitos depende da atuação constante do Estado e da sociedade. Com este objetivo, o governo federal tem 
se empenhado na proteção de promoção dos direitos humanos no país, a começar pela elaboração da Agenda 
de Direitos Humanos, que resultou em um elenco de propostas e projetos de lei contra a violência. 
 
No dia 13 de maio de 1996, o Presidente Fernando Henrique Cardoso lançou oficialmente o Programa Nacional 
de Direitos Humanos (PNDH), tornando o Brasil o terceiro país, depois da Austrália e das Filipinas, a atender 
a recomendação da Conferência Mundial de Direitos Humanos de Viena de preparar um plano de ação para 
proteção e promoção dos direitos humanos. O PNDH é uma declaração inequívoca do compromisso do Brasil 
com a proteção e promoção dos direitos humanos de todas as pessoas que residem no, e transitam pelo 
território brasileiro. Com a colaboração da Universidade de São Paulo, através do Núcleo de Estudos da 
Violência, o PNDH tornou-se documento de referência obrigatória para o governo e a sociedade na luta pela 
consolidação da democracia e do estado de direito e pela construção de uma sociedade mais justa.  
 
Num estado federal como é o Brasil, os Estados da Federação têm um papel fundamental na implementação 
do programa Nacional de Direitos Humanos e na luta contra a violência, discriminação impunidade e pela 
efetiva proteção dos direitos humanos no país. O PNDH propõe ações governamentais que devem ser 
implementadas nos Estados da Federação, pelos governos estaduais ou através de parcerias entre o governo 
federal, governos estaduais, governos municipais e sociedade civil. 
 

Princípios e Prioridades 
 
Na elaboração de uma política e um programa de direitos humanos exequível, deve-se reconhecer que não é 
possível resolver imediatamente problemas que foram gerados ao longo de décadas de desrespeito aos mais 
elementares direitos da pessoa humana. 
 
Princípios Básicos: 
•  Primeiro, a consolidação da democracia exige a garantia dos direitos humanos de todas pessoas, 
independentemente de origem, idade, sexo, etnia, raça, condição econômica e social, orientação ou identidade 
sexual, credo religioso e convicção política.  
•  Segundo, os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais são indissociáveis.  
•  Terceiro, as violações dos direitos humanos têm muitas causas, de ordem internacional, política, 
econômica, social, cultural e psicológica.  
•  Quarto, o estudo e pesquisa da natureza e das causas das violações de direitos humanos são 
indispensáveis para formulação e implementação de políticas e programas de combate à violência e 
discriminação e de proteção e promoção dos direitos humanos.  
•  Quinto, a proteção dos direitos humanos e a consolidação da democracia depende da cooperação de 
todos, entre o governo federal e o governo estadual, com os governos municipais e a sociedade civil, tanto na 
fase de formulação quanto na fase de implementação, monitoramento e avaliação das políticas e programas 
de direitos humanos. 
• Reconhecendo a indissociabilidade dos direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais, individuais 
e coletivos, procura-se definir propostas para proteção de todos os direitos humanos. Numa sociedade injusta 
como é a brasileira, com grave desigualdade de renda, é impossível promover os direitos humanos sem que 
os problemas estruturais do desemprego, do acesso à terra, da educação, da saúde e do meio ambiente sejam 
objeto de políticas e programas governamentais. Mas, para que a população possa assumir que os direitos 
humanos são direitos de todos e as entidades da sociedade civil possam lutar por esses direitos e atuar em 
parceria com os Estados, é fundamental que seus direitos civis e políticos sejam garantidos.  
 

Promoção dos Direitos Humanos  
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•  Introduzir noções de direitos humanos no currículo escolar, no ensino de primeiro, segundo e terceiro 
graus, pela abordagem de temas transversais.  
•  Promover cursos de capacitação de professores para ministrar disciplinas ou desenvolver programas 
interdisciplinares na área de direitos humanos, em parceria com entidades governamentais.  
•  Desenvolver programas de informação e formação para profissionais do direito, policiais civis e militares, 
agentes penitenciários e lideranças comunitárias, orientados pela concepção dos direitos humanos segundo a 
qual o respeito à igualdade supõe também o reconhecimento e valorização das diferenças entre indivíduos e 
coletividades. 
•  Criar comissão para elaborar e sugerir material didático e metodologia educacional e de comunicação 
para a implementação dos itens imediatamente anteriores (n.1,2,3).  
•  Conceder anualmente prêmios a entidades e pessoas que se destacaram na defesa dos direitos humanos.  
•  Apoiar iniciativas de premiação de programas e reportagens que ampliem a compreensão da sociedade 
sobre a importância do respeito aos direitos humanos.  
•  Promover e apoiar a promoção, nos municípios e regiões dos estados, de debates, encontros, seminários 
e fóruns sobre políticas e programas de direitos humanos. 
•  Promover campanhas de divulgação das normas internacionais de proteção dos direitos humanos para 
operadores do direito, organizações não governamentais, igrejas, movimentos sociais e sindicais.  
•  Fomentar ações de divulgação e conscientização da importância da legislação nacional pertinente às 
políticas de proteção e promoção dos direitos humanos.  
•  Desenvolver campanhas estaduais permanentes que ampliem a compreensão da sociedade brasileira 
sobre o valor da vida humana e a importância do respeito aos direitos humanos. 
•  Desenvolver campanha publicitária dirigida à escola sobre o valor da diferença em uma sociedade 
democrática.  
•  Promover concursos entre as escolas por meio de cartazes, redações e manifestações artísticas sobre o 
tema da diferença.  
 

Participação Política 
 

•  Desenvolver programas estaduais e apoiar programas municipais, para assegurar a todos os grupos 
sociais o direito de participar na formulação e implementação de políticas públicas nas áreas de saúde, 
educação, habitação, meio ambiente, segurança social, trabalho, economia, cultura, segurança e justiça.  
•  Apoiar campanhas que incentivem a participação política dos vários grupos sociais, nos municípios e nos 
estados. 
•  Criar banco de dados sobre entidades, partidos políticos, empresas, sindicatos, escolas e outras 
associações comprometidas com a promoção e proteção dos direitos humanos.  
 

Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais 
Direitos ao Desenvolvimento humano 

 
•  Formular e implementar políticas e programas de governo para redução das desigualdades regionais, 
econômicas, sociais e culturais, definindo recursos em cada secretaria estadual para o alcance dessa meta.  
•  Promover, em escala municipal e regional, a integração das ações direcionadas às comunidades e grupos 
mais carentes, pelas prefeituras municipais, governos estadual e federal e sociedade civil.  
•  Criar um banco de dados que possibilite o direcionamento das políticas e programas de governo e a 
realização de parcerias entre os Estados e a sociedade para a redução de desigualdades regionais, 
econômicas, sociais e culturais.  
•  Incentivar as empresas a publicar em seus balanços informações sobre realizações na área de promoção 
e defesa dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. 

 
Emprego e Geração de Renda 

 
•  Criar fórum, com participação de representantes do Executivo, Legislativo e Judiciário e da sociedade civil, 
para a realização de estudos visando a redução da jornada de trabalho e o fim das horas extras.  
•  Estabelecer políticas e programas estaduais de desenvolvimento e apoiar políticas e programas 
municipais, visando reduzir a pobreza em áreas urbanas e rurais por meio da provisão de infraestrutura e 
serviços básicos e da geração de empregos e/ou renda para as populações carentes, redirecionando a política 
orçamentária para a realização destes objetivos.  
•  Incentivar nos municípios a criação de programas de renda complementar.  
•  Incentivar a criação de organizações sem fins lucrativos capazes de gerar emprego e/ou renda, nas áreas 
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urbanas e rurais, por meio de projetos de prestação de serviços à comunidade.  
•  Incentivar a criação de centros de aprendizagem em que grupos carentes e pessoas desempregadas 
possam desenvolver projetos de sobrevivência. 
•  Incentivar a criação de micro e pequenas empresas e cooperativas capazes de gerar emprego e/ou renda, 
nas áreas urbana e rural, com medidas e/ou propostas para simplificação, eliminação ou redução de suas 
obrigações administrativas, tributárias e creditícias. 
•  Criar programas de financiamento para micro e pequenas empresas e cooperativas, associados à 
formação e reciclagem profissional.  
•  Apoiar programas de regularização e legalização das atividades da economia informal, com instituição de 
tributos condizentes com sua atividade.  
•  Ampliar o atendimento ao trabalhador, multiplicando os postos para obtenção de carteira de trabalho, 
formação profissional, orientação jurídica e acompanhamento das condições de saúde, higiene e segurança 
no trabalho.  
•  Incentivar a criação e o funcionamento de comissões municipais de emprego. 

 
Política agrária e fundiária 

 
•  Apoiar formas negociadas e não violentas de resolução de conflitos fundiários.  
•  Apoiar os assentamentos rurais existentes, dotando-os de infraestrutura e promovendo treinamento 
adequado à produção agrícola, além de incentivar atividades econômicas compatíveis com a defesa do meio 
ambiente e a criação de canais de escoamento da produção.  
•  Propor lei estadual definindo a legitimação da posse de terras devolutas com até 500 hectares aos 
ocupantes que atendam aos princípios da legislação agrária.  
•  Dar continuidade à políticas de reivindicação e utilização de terras devolutas para assentamento de 
trabalhadores sem terra. 
•  Apoiar a identificação de áreas rurais improdutivas ou que não atendam à função social da propriedade, 
para fins de reforma agrária.  
•  Promover políticas e programas de abastecimento, apoiando a criação e o funcionamento de cooperativas 
para aproximar os produtores rurais dos consumidores urbanos.  
•  Expandir o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar  (Pronaf). 

 
Educação 

 
•  Promover a melhoria do ensino público, por meio de programas de educação continuada dos professores, 
elevação dos níveis salariais e melhoria das condições de trabalho.  
•  Incentivar a participação de pais, professores e estudantes e fortalecer os conselhos de escola, as 
associações de pais e mestres, os grêmios estudantis e outras entidades comunitárias. 
•  Garantir o acesso, o reingresso, a permanência e o sucesso de todas as crianças e adolescentes nos 
ensinos fundamental e médio, por meio de ações como a implementação de classes de aceleração, a 
recuperação paralela e outras medidas, entre as quais a concessão de incentivo às famílias carentes que 
mantiverem os filhos na escola. 
•  Apoiar programas de monitoramento e eliminação da evasão escolar.  
•  Valorizar as associações de pais e mestres, incentivando sua participação no gerenciamento dos recursos 
públicos destinados à escola.  
•  Promover cursos de alfabetização de adultos.  

 
Comunicação 

 
•  Estabelecer programas de integração inter secretarias e organizações não governamentais, visando 
prevenir e reduzir a incidência do uso indevido de drogas e de doenças transmissíveis.  
•  Promover ações de divulgação sobre o valor da educação, da saúde, do meio ambiente, da habitação, do 
transporte e da cultura como direitos da cidadania e fatores essenciais à melhoria da qualidade de vida das 
pessoas, bem-estar social e desenvolvimento econômico.  
•  Desenvolver ações para proteger o direito à preservação da imagem dos cidadãos.  
•  Criar uma comissão de educação e mídia, com a participação de representantes do Estado, da sociedade 
e dos meios de comunicação social, para apoiar o desenvolvimento de uma perspectiva positiva no tratamento 
das questões de direitos humanos na mídia e monitorar os programas radiofônicos e televisivos, identificando 
os que contenham incitação ao crime ou sua apologia.  
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Cultura e Ciência 
 

•  Promover a punição dos responsáveis pela transmissão de programas de rádio e televisão que contenham 
incitação ao crime ou sua apologia, com a aplicação das sanções cabíveis às concessionárias, na forma da lei. 
•  Criar centro de referência de cidadania e direitos humanos, com biblioteca especializada, para 
desenvolvimento de estudos e projetos sobre os temas da cidadania e direitos humanos.  
•  Apoiar programas de revalorização e criação de bibliotecas públicas, casas de cultura e oficinas culturais, 
estimulando intercâmbio entre grupos das Capitais e do interior dos estados. 
•  Elaborar indicadores de desenvolvimento humano nos Estados. 
•  Promover a realização de estudos e pesquisas sobre violência, custos da violência, discriminação, 
vitimização e direitos humanos. 
•  Criar banco de dados sobre as violações dos direitos humanos e o perfil dos autores e das vítimas da 
violação a esses direitos.  

 
Saúde 

 
•  Incentivar, com ampla divulgação nos meios de comunicação de massa, a participação da comunidade na 
formulação e implementação de políticas públicas de saúde, por meio de Conselhos Estaduais de Saúde, dos 
Conselhos Municipais de Saúde e de outras formas de organização da população como os Conselhos de 
Bairros e as Comunidades de Saúde.  
•  Apoiar programas de medicina preventiva, com equipes multidisciplinares, identificando e minimizando os 
fatores de risco aos quais a população está exposta, dando prioridade ao atendimento em áreas periféricas.  
•  Promover campanhas para divulgar informações sobre os fatores que afetam a saúde pública, 
particularmente os que aumentam o risco de morte violenta, como o uso de armas de fogo, uso indevido de 
drogas, acidentes de trânsito e acidentes de trabalho. 
•  Apoiar campanhas de conscientização contra os riscos do uso do fumo e do álcool.  
•  Promover ações que contribuam para aumentar a integração entre as áreas saúde, da educação e da 
segurança pública, com o objetivo de limitar a incidência e o impacto da violência contra a pessoa.  
•  Desenvolver programas com o objetivo de melhorar a qualidade do ambiente de trabalho e aumentar a 
segurança e a saúde do trabalhador urbano e rural, integrando ações das áreas de saúde, emprego e relações 
de trabalho, justiça e defesa da cidadania e agricultura, tendo em vista este objetivo.  
•  Fortalecer a atuação das comissões de ética e fiscalização das atividades dos profissionais da saúde.  
•  Formular políticas e desenvolver campanhas públicas para incentivar a doação de sangue.  
•  Desenvolver e divulgar programas, assistência e tratamento para os portadores de anemia falciforme. 
•  Adotar programas que contribuam para a melhoria do atendimento às pessoas portadoras de patologias 
crônicas.  
•  Apoiar programas de prevenção, assistência e tratamento à dependência de drogas.  
•  Desenvolver campanhas de informação e prevenção sobre doenças sexualmente transmissíveis e 
HIV/Aids.  
•  Apoiar estudos, pesquisas e programas para reduzir a incidência, morbidade e mortalidade causadas por 
HIV/Aids.  
•  Apoiar a implantação de um cadastro técnico de receptores de órgãos, a cargo das Secretarias de Saúde 
dos estados, que vise assegurar o princípio da igualdade nas ações de saúde e ordem cronológica de 
atendimento de pacientes que necessitem de transplante.  

 
Bem-Estar, Habilitação e Transporte 

 
•  Implantar os Conselhos e Fundos Municipais da Assistência Social e elaborar planos municipais de 
assistência social com programas destinados às crianças, adolescentes, família, maternidade, idosos, 
portadores de deficiência, inserção no mercado de trabalho e geração de renda, incentivando a formação de 
parcerias entre organizações governamentais e da sociedade civil e redes municipais, regionais e estaduais.  
•  Implantar políticas de complementação de renda familiar, integradas com políticas educacionais, de 
saúde, de habitação, de inserção no mercado de trabalho e de geração de renda.  
•  Incentivar em parceria com a entidade civil programas municipais de orientação e apoio à família, para 
capacitá-las a resolver seus conflitos de forma não violenta e a cumprir sua responsabilidade de proteger e 
educar as crianças.  
•  Criar, manter e apoiar programas de proteção à população em situação de rua, incluindo abrigo, 
qualificação e requalificação profissional, orientação socioeducativa, como o objetivo de sua reinserção social.  
•  Incentivar, nos programas de atendimento pré-natal, a inclusão de orientação preventiva de maus-tratos 
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na infância.  
•  Reativar convênio entre a Secretaria da Segurança Pública e Secretaria da Criança, Família e Bem Estar 
Social com o objetivo de oferecer atendimento nas delegacias de polícia, por assistentes sociais.  
•  Implantar Conselhos e Fundos Municipais de Desenvolvimento Urbano, com o objetivo de democratizar a 
discussão de políticas e programas de desenvolvimento urbano.  
•  Apoiar medidas no âmbito municipal que visem o aumento de impostos sobre imóveis desocupados, 
destinando os recursos para programas de construção e melhoria de moradias populares.  
•  Apoiar medidas no âmbito estadual e municipal que visem a remuneração da cessão de próprios públicos 
para clubes e entidades sem fins lucrativos, destinando os recursos para programas de assistência social.  
•  Incentivar projetos de construção e melhoria das condições das moradias populares, particularmente por 
meio do sistema de mutirão, inclusive com programas de capacitação técnica, organizacional e jurídica dos 
integrantes dos movimentos de moradias.  
•  Promover a melhoria e expansão dos serviços de transporte coletivo.  
•  Implantar programa de controle de poluição do sistema integrado de transportes no Estado. 
•  Criar programa estadual e apoiar a criação de programas municipais de educação para a segurança no 
trânsito e de prevenção de acidentes de trânsito.  

 
Consumo e Meio Ambiente 

 
•  Ampliar o programa de municipalização da defesa do consumidor por meio da criação e fortalecimento de 
Procons municipais.  
•  Apoiar o Poder Judiciário na instalação de juizados especiais para questões de direito do consumidor.  
•  Aperfeiçoar a defesa de direitos dos consumidores, inclusive estabelecendo convênio entre a Fundação 
Procon e a Procuradoria Geral do Estado para a propositura de ações individuais, coletivas e ações civis 
públicas. 
•  Implementar ações de educação para o consumo por meio de parcerias entre a escola e órgãos de defesa 
do consumidor.  
•  Propor lei de defesa do usuário do serviço público.  
•  Desenvolver e implementar programas permanentes de qualidade no serviço público.  
•  Implantar conselhos das unidades de proteção ambiental, com representantes do Estado, prefeituras e 
sociedade civil, para formulação, implementação e monitoramento de políticas e programas de proteção 
ambiental.  
•  Apoiar projetos de preservação, recuperação e melhoria do meio ambiente. 
•  Desenvolver ações integradas entre os Governos Federal, os estaduais, os municipais, empresários e 
organizações da sociedade civil para projetos de educação ambiental e de turismo ecológico, na rede escolar.  
•  Promover a melhoria e garantir a qualidade do meio ambiente, por meio de programas de coleta e 
reciclagem de lixo, em associação com projetos de geração de emprego e renda.  

 
Direitos Civis e Políticos 

Acesso à Justiça e Luta Contra a Impunidade 
 

•  Criar centros de lazer, leitura e aprendizado ambiental em unidades de proteção ambiental.  
•  Criar ouvidorias nas Secretarias dos Estados, em especial nas áreas da Educação e Saúde e na 
Procuradoria Geral do Estado, bem como estimular sua criação pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário 
e pelo Poder Legislativo, garantindo aos ouvidores mandato com prazo certo.  
•  Instalar e divulgar canais especiais de comunicação para denúncias, orientação e sugestões, 
especialmente nas áreas de segurança, justiça, saúde e educação, garantindo o anonimato dos usuários.  
•  Agilizar a apuração e a responsabilização administrativa e judicial de agentes públicos acusados de atos 
de violência e corrupção, respeitados o devido processo legal e a ampla defesa.  
•  Fortalecer a ampliar a atuação das corregedorias administrativas do Poder Executivo, notadamente da 
Polícia Civil e Polícia Militar, do Ministério Público e do Poder Judiciário.  
•  Consolidar e fortalecer o controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, de acordo com o 
artigo 127, VII, da Constituição Federal.  
•  Criar programa estadual de proteção a vítimas e testemunhas, bem como a seus familiares, ameaçados 
em razão de envolvimento em inquérito policial e/ou processo judicial, em parceria com a sociedade civil.  
•  Garantir indenização às vítimas de violência praticada por agentes públicos.  
•  Criar programa de assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crimes 
dolosos, nos termos do artigo 245 da Constituição Federal.  
•  Estimular a solução pacífica de conflitos, criando e fortalecendo, na periferia das grandes cidades, centros 
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de integração da cidadania, com a participação do Poder Judiciário, Ministério Público, Procuradoria de 
Assistência Judiciária, Polícia Civil, Polícia Militar, Procon, outros órgãos governamentais de atendimento 
social, de geração de renda, de prevenção de doenças e com ampla participação da sociedade civil.  
•  Promover cursos de capacitação na defesa dos direitos humanos e cidadania, para lideranças populares.  
•  Estimular a criação de núcleos municipais de defesa da cidadania, incluindo a prestação de serviços 
gratuitos de assistência jurídica, mediação de conflitos coletivos e requisição de documentos básicos para a 
população carente, com a participação de advogados, professores e estudantes, em integração com órgão 
públicos.  
•  Expandir, modernizar e informatizar os serviços de distribuição de justiça para melhorar o sistema de 
proteção e promoção dos direitos humanos.  
•  Realizar gestões junto aos Poderes Legislativo e Judiciário para aprovação de lei estadual 
regulamentando os juizados especiais cíveis e criminais, a fim de que sejam efetivamente implantados no 
Estado.  
•  Apoiar o estabelecimento e funcionamento de plantões permanentes do Poder Judiciário, Ministério 
Público, Procuradoria de Assistência Judiciária e Delegacias de Polícia.  
•  Estimular o debate sobre a reorganização do Poder Judiciário e do Ministério Público, para melhor atender 
às demandas da população. 
•  Estimular a criação e o funcionamento, no Ministério Público, de promotorias especializadas na defesa da 
cidadania e dos direitos humanos.  
•  Estimular a criação e o funcionamento de mecanismos para agilizar o julgamento de casos de graves 
violações de direitos humanos.  
•  Expandir e melhorar o atendimento às pessoas necessitadas de assistência judiciária.  
•  Apoiar iniciativa de extinção da Justiça Militar dos Estados, com atribuição à Justiça comum da 
competência para julgamento de todos os crimes cometidos por policiais militares.  
•  Apoiar o projeto de lei que tipifica crime contra os direitos humanos.  
•  Pugnar em favor do reconhecimento, pelo Brasil, da competência da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, nos termos do artigo 62 da Declaração Americana de Direitos Humanos.  

 
Segurança do Cidadão e Medidas Contra a Violência 

 
•  Apoiar programas e campanhas de prevenção à violência contra pessoas e grupos em situação de alto 
risco, particularmente crianças e adolescentes, idosos, mulheres, negros, indígenas, migrantes, homossexuais, 
transexuais, trabalhadores sem-terra, trabalhadores sem-teto, da população em situação de rua, incluindo 
policiais e seus familiares ameaçados em razão da natureza da sua atividade.  
•  Criar programa específico para prevenção e repressão à violência doméstica e implementação do Estatuto 
da Criança e do Adolescente, na parte de assistência a famílias, crianças e adolescentes em situação de risco, 
com a participação de organizações da sociedade civil e do Governo, particularmente das delegacias de defesa 
da mulher, ampliando e fortalecendo serviços de atendimento e investigação de casos de violência doméstica.  
•  Integrar os sistemas de informação e comunicação das polícias civil e militar.  
•  Coordenar e integrar as ações das polícias civil e militar.  
•  Criar cursos regulares para capacitação em gerenciamento de crise e negociação em conflitos coletivos, 
dedicados a profissionais ligados às áreas de segurança e justiça.  
•  Desenvolver programas e campanhas para impedir o trabalho forçado, sobretudo de crianças, 
adolescentes e migrantes, particularmente por meio da criação, nas secretarias de Emprego e Relações do 
Trabalho, da Criança, Família e Bem Estar Social e da Segurança Pública, de áreas especializadas na 
prevenção e repressão ao trabalho forçado.  
•  Valorizar os conselhos comunitários de segurança, dotando-os de maior autonomia e representatividade, 
para que eles possam servir efetivamente como centros de acompanhamento e monitoramento das atividades 
das polícias civil e militar pela comunidade e como mecanismos para melhorar a sua integração e cooperação.  
•  Incentivar experiências de polícia comunitária, definindo não apenas a manutenção da ordem pública e a 
incolumidade das pessoas e do patrimônio mas também e principalmente a defesa dos direitos da cidadania e 
da dignidade da pessoa humana como missões prioritárias das polícias civil e militar.  
•  Ampliar a atuação das polícias, orientando-as principalmente para as áreas de maior risco de violência, 
por meio do aumento e redistribuição do efetivo policial.  
•  Incentivar a criação de fundo da polícia, para obtenção de recursos e realização de investimentos na área 
de segurança pública. 
•  Aperfeiçoar critérios para seleção e promoção de policiais, de forma a valorizar e incentivar o respeito à 
lei, o uso limitado da força, a defesa dos direitos dos cidadãos e da dignidade humana no exercício da atividade 
policial.  
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•  Apoiar programas de aperfeiçoamento profissional de policiais militares e civis por meio da concessão de 
bolsas de estudo e intercâmbio com polícias de outros países para fortalecer estratégias de policiamento 
condizentes com o respeito à lei, uso limitado da força, defesa dos direitos dos cidadãos e da dignidade 
humana.  
•  Apoiar a realização de cursos de direitos humanos para policiais em todos os níveis da hierarquia policial.  
•  Dar continuidade ao programa de seguro de vida especial para policiais.  
•  Apoiar projeto de lei federal, agravando as penas para crimes dolosos, praticados por policiais ou contra 
policiais, no exercício de suas funções.  
•  Regulamentar e aumentar o controle sobre o uso de armas e munições por policiais em serviço e nos 
horários de folga, exigindo a elaboração de relatório sobre cada ocorrência de disparo de arma de fogo.  
•  Desenvolver e apoiar programas e campanhas de desarmamento, com apreensão de armas ilegais, a fim 
de implementar no Estado a lei federal que criminaliza a posse e o porte ilegal de armas.  
•  Apoiar o aperfeiçoamento da legislação que regulamenta os serviços privados de segurança.  
•  Elaborar indicadores básicos para o monitoramento e a avaliação de políticas de segurança pública e do 
funcionamento do Poder Judiciário e do Ministério Público.  
•  Rever os regulamentos disciplinares das polícias, notadamente o da Polícia Militar, compatibilizando-os à 
ordem constitucional vigente.  
•  Organizar seminário estadual para policiais sobre educação em direitos humanos.  

 
Sistema prisional e ressocialização 

 
•  Desenvolver parcerias entre os estados e entidades da sociedade civil para o aperfeiçoamento do sistema 
penitenciário e para a proteção dos direitos de cidadania e da dignidade do preso.  
•  Incentivar a aplicação de penas alternativas pelo Poder Judiciário, contribuindo para a melhor reintegração 
dos condenados à sociedade.  
•  Desenvolver programas de identificação de postos de trabalho para cumprimento de pena de prestação 
de serviços à comunidade, por meio de parcerias entre órgãos públicos e sociedade civil.  
•  Apoiar o Projeto de Lei 2.684/96, em tramitação no Congresso Nacional, que trata das penas alternativas.  
•  Incentivar a criação dos conselhos comunitários para supervisionar o funcionamento das prisões, nos 
termos da Lei de Execução Penal e exigir visitas mensais de juízes e promotores para verificar as condições 
do sistema penitenciário.  
•  Construir novas unidades para o regime semiaberto, incentivando o cumprimento de penas nesse sistema 
e no regime aberto, nos termos da Lei de Execução Penal.  
•  Criar grupo de trabalho, destinado a propor ações urgentes para melhorar o funcionamento da Vara de 
Execuções Criminais, com a participação de representantes do Poder Judiciário, Ministério Público, 
Procuradoria Geral do Estado, Secretarias de Administração Penitenciária e da Segurança Pública, OAB e 
organizações da sociedade civil.  
•  Criar as condições necessárias ao cumprimento da Lei de Execução Penal, no que toca à classificação 
de presos para individualização da execução da pena, com a contratação e a capacitação de profissionais para 
elaborar e acompanhar programas de ressocialização e reeducação de presos, em parceria com entidades 
não governamentais.  
•  Aperfeiçoar o tratamento prisional da mulher, garantindo progressivamente a alocação de agentes 
femininas para vistoria e guarda dos pavilhões e a realização de visitas íntimas e familiares.  
•  Instituir a Ouvidorias nos Sistemas Penitenciários.  
•  Expandir e fortalecer a assistência judiciária ao preso.  
•  Desenvolver programas de informatização do sistema penitenciário e integração com o Ministério Público 
e o Poder Judiciário, para agilizar a execução penal.  
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CONTEÚDO

 
Direito Penal

 
Dos Crimes

 
Crime doloso e crime culposo. Crime consumado e crime tentado. Desistência 
voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior.

 

Dos Crimes contra a Vida 
–

 

artigos 121 a 128. Das Lesões Corporais –

 

artigo 129. 

 

Dos Crimes contra o Patrimônio 
–

 

artigos 155 a 180.

 

Dos Crimes Praticados por Funcionário Público contra a 
Administração em Geral –

 

artigos 312 a 327

.  
 

Coletâneas de Exercícios I, II e III 
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DO CRIME 

INFRAÇÃO PENAL 
 

É a designação genérica dada aos crimes de contravenções penais na legislação brasileira. Conforme 
o artigo 1º da LICP, "considera-se crime a infração penal a que a lei comina pena de reclusão ou de 
detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa; contravenção, 
a infração penal a que a lei comina, isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, 
alternativa ou cumulativamente". 
 
Classificação das Infrações Penais 
 
Quanto à gravidade das infrações penais, elas se classificam em dois critérios: divisão tricotômica ou tripartida 
e divisão dicotômica ou bipartida que é adotada na Itália, Espanha, Portugal e Brasil. 
 
A divisão dicotômica considera os crimes ou delitos e contravenções. Na legislação penal brasileira, os crimes 
são descritos no CP e as contravenções na LCP (Lei das Contravenções Penais) e Leis Especiais. 
 
Não há diferença ontológica entre crime e contravenção. A distinção é puramente formal, presente no art. 1º 
do Decreto-Lei 3.914/41.  
 
Crime ou delito é a infração penal a que a lei comina pena de reclusão ou detenção, isolada ou 
cumulativamente com a pena de multa.  
 
Contravenção é a infração penal a que a lei comina pena de prisão simples ou de multa, quer isoladamente, 
ou alternativa ou cumulativamente. 
 
Dentre as peculiaridades das contravenções, destaca-se o fato da mesma não admitir tentativa, na forma 
expressa do art. 4º da Lei das contravenções (Decreto-Lei 3.688/41) 
 
Diferença entre Crime e Contravenção Penal 
 
a) Crime ou Delito são infrações penais que lesam a segurança do indivíduo ou da sociedade, constituindo 
condutas moralmente reprováveis.  
As contravenções são infrações que ferem as leis destinadas a promover o bem público. 
 
b) o crime ofende direitos inatos.  
Contravenções lesam direitos de criação política. 
 
c) o crime lesa condições essenciais e permanentes da vida social.  
As contravenções ofendem condições sociais secundárias e transitórias. 
 
d) para configuração do crime exige-se dolo ou culpa "stricto sensu".  
Na contravenção só se exige voluntariedade. 
 
e) no crime, a culpabilidade deve ser provada.  
Na contravenção a culpabilidade é presumida. 
 
f) o crime lesa ou o põe em perigo os bens jurídicos em si.  
A contravenção ofende as condições ambientais desses bens. 
 
Classificação dos Crimes 
 

Crime doloso e Crime culposo 
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Crime Doloso 
 
É aquele em que o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. 
Existem três teorias que buscam determinar o conteúdo do dolo: a da vontade, a da representação, e a do 
assentimento. 
 
O Código Processual Brasileiro adotou a teoria da vontade, segundo a qual age dolosamente quem pratica a 
ação consciente (tem conhecimento do fato) e voluntariamente, ou seja, quando o agente tem vontade de 
produzir o resultado ou de assumir o risco de produzi-lo.  
O dolo pode ser direto ou eventual:  
 
a) Dolo direto: quando a vontade do agente está dirigida para obter o resultado.  
Por exemplo: o agente quer matar. Então, o agente realiza a conduta com o fim de obter o resultado.  
 
b) Dolo eventual: neste caso, a vontade do agente não está dirigida para a obtenção do resultado, na realidade 
o que o agente quer é algo diferente, mas, mesmo prevendo que o evento possa ocorrer, ainda assim, assume 
o risco de causá-lo.  
Exemplo: médico que ministra medicamento ao paciente, mesmo sabendo que pode conduzi-lo à morte, 
apenas para testar o produto.  
 

Crime Culposo 
 
Ainda não há um conceito unitário para o crime culposo. Por esta razão a lei limita-se a prever as modalidades 
de culpa, dispondo no artigo 18º, inciso II, que o crime é culposo "quando o agente deu causa ao resultado 
por imprudência, negligência ou imperícia".  
 
Modalidades  
As modalidades de culpa são:  
 
• imprudência: é a prática de um ato perigoso, sem as cautelas necessárias. Trata-se de um 

comportamento positivo, ou seja, o agente faz o que não deveria fazer. Exemplo: o agente imprime 
velocidade excessiva ao veículo em local inadequado;  

 
• negligência: é a prática de um ato sem a observância, por preguiça psíquica, dos cuidados exigidos pela 

situação em que o agente se encontra. Trata-se de um comportamento negativo, ou seja, o agente não faz 
o que deveria fazer. Exemplo: estacionar um veículo próximo a uma ladeira sem acionar o freio-de-mão;  

 
• imperícia (ou culpa profissional, ou imprudência qualificada): é a incapacidade técnica, teórica ou prática 

durante o exercício de arte, ofício ou profissão (exemplo: médico que esquece instrumentos cirúrgicos 
dentro do paciente). A imperícia não deve ser confundida com o erro profissional, pois este se refere à 
falha do ramo da Ciência e, caso seja reconhecido, exclui a culpa (exemplo: um exame laboratorial que 
não detectou uma doença ainda desconhecida não pode acarretar a responsabilidade penal do médico). 
Na imperícia, portanto, a falha é do agente e o seu reconhecimento configura o crime culposo.  

 
Espécies  
As espécies de culpa são:  
 
• culpa consciente (ou culpa ex lascivia): Ocorre quando o agente prevê o resultado, mas espera, 

sinceramente, que este não ocorrerá. Difere do dolo eventual porque neste o agente prevê o resultado e 
não se importa que ele venha a ocorrer. Na culpa consciente, o agente, embora prevendo o resultado, não 
o aceita como possível (exemplo: caçador que, avistando um companheiro próximo do animal que deseja 
abater, confia em sua condição de perito atirador para não atingi-lo quando disparar, causando, ao final, 

 

DOLO – é a consciência e vontade de realizar os elementos objetivos do tipo. 
 
CULPA - Enquanto o dolo gira em torno da vontade e finalidade do comportamento do 
sujeito, a culpa não cuida da finalidade da conduta (que quase sempre é lícita), mas da 
não observância do dever de cuidado pelo sujeito, causando o resultado e tornando 
punível o seu comportamento. 
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lesões ou morte da vítima ao desfechar o tiro);  
 
• culpa inconsciente (ou culpa ex ignorantia): ocorre quando o agente não prevê o resultado de sua 

conduta, apesar de ser este previsível (exemplo: indivíduo que atinge involuntariamente a pessoa que 
passava pela rua, porque atirou um objeto na janela por acreditar que ninguém passaria naquele horário);  

 
• culpa própria: é aquela em que o agente não quer o resultado nem assume o risco de produzi-lo. São os 

casos em que se encontra o elemento normal da culpa, isto é, a falta de previsibilidade objetiva;  
 
• culpa imprópria: é aquela que é contemplada, como casos excepcionais, por textos da lei penal e onde o 

agente responde por delito culposo, muito embora o resultado tenha sido doloso. São espécies o "erro 
culposo" (art. 20 do CP), o "excesso culposo" nas justificativas (ou excesso exculpante - art. 23, 
parágrafo único, do CP) e o "erro quanto aos pressupostos fáticos" nas descriminantes putativas (ou 
erro de tipo - art. 20, § 1º, do CP).  

 
Graus  
Os graus de culpa são:  
 
• culpa grave (ou lata): quando o resultado é previsível por todos os homens;  
• culpa leve: quando o resultado é previsível só por homens de diligência mediana;  
• culpa levíssima: quando o resultado é previsível apenas por homens de diligência extraordinária.  
 
A culpa levíssima equipara-se ao caso fortuito, culminando com a exclusão do crime. Apesar de o art. 59 do 
CP, reformado para se adequar à teoria finalista da ação, não mencionar os graus de culpa, a sua intensidade 
não é mais considerada na graduação da pena restando ao juiz decidir, diante do caso concreto, se a culpa 
levíssima deve ou não ser considerada criminalmente punível. Nesse sentido: "Quando a previsibilidade é 
possível somente mediante atenção extraordinária ou excepcional, a culpa apenas acarreta a 
responsabilidade".   
 
Compensação e concorrência de culpas  
É importante destacar que a compensação de culpas no Direito Penal brasileiro não é admitida (a 
compensação de culpa só tem relevo no direito privado, onde reduz ou anula o valor da indenização). A culpa 
exclusiva da vítima, obviamente, exclui a do agente. Mas a culpa concorrente da vítima funciona como 
circunstância judicial favorável ao acusado, devendo o juiz considerá-la na fixação da pena-base (art. 59 do 
CP).  
 
A concorrência de culpas, por sua vez, ocorre quando dois ou mais agentes contribuem culposamente para a 
produção do resultado naturalístico.  
Por força do conditio sine qua non, todos respondem pelo ato lesivo. Deve-se observar atentamente a diferença 
entre concorrência de culpa e coautoria, pois nesta, ao contrário daquela, as condutas são praticadas de 
comum acordo, ligadas por um liame subjetivo. 
 

 
Crime Preterdoloso ou Preterintencional - É o crime cujo resultado total é mais grave que o pretendido pelo 
agente.  
Exemplo: crime de extorsão mediante sequestro, decorrendo do fato lesão corporal de natureza grave na 
vítima, lesão essa que não era esperada pelo agente. 
O crime preterdoloso, é um crime misto, em que há uma conduta dolosa, por estar dirigida para um fim típico, 
mas também é culposa por causar outro resultado que não era o esperado.  
 
Crimes Comissivos - São os que consistem na prática de uma ação ou atividade positiva do agente, visando 
a obtenção de um resultado ilícito.  
Exemplo: no crime de furto, a ação ou atividade positiva do agente é "subtrair"; no crime de rapto é raptar. 
 
Crimes Omissivos - São classificados em crimes omissivos puros ou próprios e crimes omissivos 
impróprios ou comissivos por omissão. 
 
a) Crimes Omissivos Puros ou Próprios - São aqueles que consistem na conduta negativa do agente, ou 
seja, quando o agente deixa de praticar determinada conduta, tendo a obrigação jurídica de fazê-lo.  
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Exemplo: omissão de socorro. 
 
b) Crimes Omissivos Impróprios - São aqueles em que a omissão consiste na transgressão do dever jurídico 
de impedir o resultado. Neste tipo de crime, a omissão é o meio através do qual o agente produz o resultado.  
Exemplo: enfermeira que não ministra o medicamento necessário ao paciente que vem a morrer.  
Nos crimes omissivos impróprios, o agente responde não somente pela omissão, mas também pelo resultado 
decorrente desta, a que estava juridicamente obrigado a impedir conforme preceitua o artigo 13 parágrafo 2º 
do CP, que dispõe.  
 
Art. 13 - "O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu 
causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido". 
 
Relevância da omissão 
 
§ 2º - A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever 
de agir incumbe a quem: 
 
a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; 
b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; 
c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. 
 
É importante salientar que, não há crime pelo simples fato do agente omitir-se; é necessário que agente se 
omita de fazer algo devido, isto é, algo a que está juridicamente obrigado. 
 
Crime Instantâneo - É aquele que, uma vez consumado, está encerrado, visto que a consumação não se 
prolonga. O termo instantâneo, não quer dizer que o crime seja praticado com rapidez, mas, significa que uma 
vez realizado o crime, sua consumação ocorre em determinado momento e não mais procede.  
Exemplos: 
1º) O homicídio, consuma-se no momento em que a vítima morre, sendo irrelevante o tempo decorrido entre a 
execução do crime e o resultado.  
2º) No furto, a consumação se dá com a subtração da coisa alheia, e o fato do agente continuar colhendo 
benefícios com o resultado, não altera sua qualidade de instantâneo. 
 
Crime Permanente - É aquele que depende da continuidade da ação do agente, isto é, quando a consumação 
se prolonga no tempo, dependendo da ação do sujeito ativo, que poderá cessar quando ele quiser.  
Exemplo: no sequestro ou cárcere privado, a consumação se prolonga durante todo o tempo em que a vítima 
fica privada de liberdade, a partir do momento em que foi subjugada pelo agente.  
 
Crime Instantâneo de Efeitos Permanentes - É aquele cuja permanência não depende da continuidade da 
ação do agente. São aqueles crimes que, após, consumados em determinado momento seus efeitos 
permanecem, independentemente da vontade do sujeito passivo.  
Exemplo: na bigamia, não é possível ao agente desfazer o segundo casamento.  
 
Quanto ao resultado os crimes podem ser:  
 
•  materiais,  
•  formais e  
•  de mera conduta.  
 
Crime Material ou de Resultado - É aquele que descreve a conduta cujo resultado integra o próprio tipo penal, 
isto é, para sua consumação é indispensável a produção de um dano real.  
Exemplos: homicídio, furto e roubo, etc. 
 
Nos exemplos apresentados o dano é real, pois, no homicídio, a consumação do crime é a morte; no furto e 
roubo é a subtração. 
 
Crime Formal - Também descreve um resultado que, entretanto não precisa verificar-se para ocorrer a 
consumação basta a ação do agente e a vontade de concretizá-lo, que são caracterizadoras do dano potencial.  
Exemplo: ameaça, injúria verbal, etc. 
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Crimes de Mera Conduta ou de Simples Atividade - São crimes em que a lei não se preocupa com o 
resultado, contentando-se com a ação ou omissão do agente, isto é, com o comportamento deste.  
Exemplos: invasão de domicílio, o ato obsceno, etc. 
 
Crimes de Dano e de Perigo - São também classificados conforme o resultado.  
 
a) Crime de Dano - é aquele que só se consuma, quando ocorrer a efetiva lesão do bem jurídico visado.  
Exemplos: lesão ao patrimônio, à honra, etc. 
 
b) Crime de Perigo - é aquele que se consuma com o simples perigo criado para o bem jurídico, sem, contudo 
produzir um dano efetivo. 
 
O perigo pode ser: Individual ou Coletivo: 
 
 I - Individual - quando expõe ao risco o interesse de uma pessoa ou de um determinado grupo de pessoas. 
 
II - Coletivo - quando ficam expostos ao risco os interesses coletivos de um indeterminado número de pessoas, 
tais como nos crimes de perigo comum. 
 
O perigo também pode ser concreto ou abstrato. 
 
I - Concreto - é o perigo que precisa ser comprovado, ou seja, deve ser demonstrada a situação de risco que 
o bem jurídico está correndo. 
 
II - Abstrato - não necessita de comprovação, uma vez que, a lei se satisfaz com a simples prática da ação 
que pressupõe perigosa. O perigo abstrato é presumido pela norma que se contenta com a prática do fato e 
pressupõe ser ele perigoso. 
 
Crime Unisubsistente - É aquele realizado com apenas um ato, isto é, a conduta é una e indivisível, como na 
injúria e ameaças verbais ou nos casos de uso de documento falso. Esse tipo de crime não admite o 
fracionamento de dúvida. No crime unisubsistente, a execução ocorre, ao mesmo tempo, que a consumação, 
sendo, portanto, impossível a tentativa. 
 
Crime Plurisubsistente - Ao contrário do crime anteriormente estudado, é composto de vários atos 
sucessivos, que integram a conduta, ou seja, existem fases que podem ser separadas, fracionando-se o crime. 
São crimes que admitem a tentativa e constituem a grande maioria dos delitos. 
 
Crimes Comuns - São aqueles que podem ser praticados por qualquer pessoa.  
Exemplos: furto, estelionato, lesão corporal, etc.  
 
Crimes Próprios - São também denominados de especiais. São crimes que exigem determinada qualidade 
especial ou condição pessoal do agente, como, por exemplo, uma condição jurídica (acionista); profissional 
(médico); natural (gestante). 
O crime de peculato é um, crime próprio especial, porque só pode ser praticado pelo funcionário público. 
 
Crime de Mão Própria - Também denominado de crime de atuação pessoal. É aquele que só pode ser 
praticado pessoalmente, isto é, não pode ser praticado por intermédio de outrem, apesar de poderem ser 
praticados por qualquer pessoa.  
Exemplo: adultério, falso testemunho, etc. 
 
Crimes Principais - São crimes que não dependem da prática de crime anterior.  
 
Crimes Acessórios - São aqueles que dependem da prática de um crime anterior a ele ligado pelo dispositivo 
penal que, no tipo penal, faz referência àquele.  
Exemplo: o crime de receptação só existe, se antes dele foi cometido outro delito (furto, roubo). 
 
Crimes Complexos - Em sentido estrito, são crimes que encerram dois ou mais tipos em uma única descrição 
legal.  
Exemplos: o roubo, que é constituído pelo crime de furto mais a ameaça ou lesão corporal; e a extorsão 
mediante sequestro, crime complexo composto de extorsão e de sequestro. 
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Em sentido amplo os crimes complexos são os que, em uma figura típica, abrangem um tipo simples, acrescido 
de fatos ou circunstâncias que, em si, não são típicos.   
Exemplo: o crime de estupro, que encerra também a violência e a ameaça e, como outro fato, a conjunção 
carnal. 
 
Crimes Vagos - Nestes crimes o sujeito passivo é uma coletividade destituída de personalidade jurídica, como 
a família, amigos, grupo de pessoas, etc.  
Exemplo: impedimento ou perturbação de cerimônia religiosa. 
 
Crime Unisubjetivo - É aquele que pode ser praticado por uma só pessoa, embora admita a coautoria ou 
participação de uma ou mais pessoas.  
Exemplos: crimes de calúnia, roubo, etc. 
 
Importante  
O crime unisubjetivo, constitui a regra geral das condutas criminosas previstas no Código Penal.  
 
Crime Plurisubjetivo - Também denominado de crime de concurso necessário, uma vez que devido a sua 
estrutura típica exige a participação de, no mínimo duas pessoas para a prática da conduta criminosa.  
No crime plurisubjetivo, a conduta pode ser de três tipos: 
 
a) Conduta  Paralela - quando a atividade de todos tem o mesmo objetivo, ou seja, um único fim.  
Exemplo: quadrilha ou bando. 
 
b) Convergentes - quando existe a possibilidade de que uma das pessoas não seja culpável.  
Exemplo: os crimes de adultério e bigamia. 
 
c) Divergentes - quando as ações são dirigidas uns contra os outros.  
Exemplo: rixa.    
 
Crime Simples - É o tipo fundamental, básico, que possui todos os elementos mínimos e determina seu 
conteúdo subjetivo sem qualquer circunstância que aumente ou diminua sua gravidade.  
Exemplo: homicídio simples. 
 
Crime Qualificado - É o crime que ao tipo básico a lei acrescenta circunstância que agrava sua natureza, 
elevando os limites da pena.  
Por Exemplo: chama-se de homicídio qualificado àquele praticado "mediante paga ou promessa de 
recompensa ou por outro motivo torpe". 
 
Crime Privilegiado - Ocorre nos casos em que a lei acrescenta circunstância que o torna menos grave, 
reduzindo, consequentemente suas sanções.  
Exemplo: o furto de pequeno valor praticado por agente primário. 
 
Crime Progressivo - quando um tipo abstratamente considerado contém, de forma implícita, outro, que deve 
ser necessariamente realizado para se alcançar o resultado. No crime progressivo o anterior é uma simples 
passagem para o posterior e fica absorvido por este.  
Exemplo: no homicídio é necessário que exista em decorrência da conduta lesão corporal que ocasione a 
morte. 
 
Progressão Criminosa - Neste caso, existem duas ou mais infrações penais, ou seja, há dois fatos e não 
apenas um, a exemplo do crime progressivo. O agente pretende praticar um crime e, em seguida, decide 
praticar outro mais grave.  
Exemplo: ladrão que após ter furtado a coisa alheia móvel, ao ser encontrado pela pessoa que pretende 
impedir-lhe a posse da coisa furtada agride-a, passando do crime de furto ao crime de roubo. 
 
Crime Habitual - É o crime normalmente constituído de uma repetição de atos, que constituem um delito 
apenas, geralmente traduzindo um modo de vida. No crime habitual, a prática de somente um ato, não 
caracteriza um crime, mas, o conjunto de vários atos praticados habitualmente, caracterizará o crime.  
Exemplo: manter casa de prostituição; prática de curandeirismo. 
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Crime Profissional - É qualquer delito praticado por quem exerce uma profissão, fazendo uso dela para 
praticar a atividade ilícita.  
Exemplo: o aborto ilegal praticado por médicos ou parteiras. 
 
Crime Exaurido - Quando após a consumação, que ocorre quando estiverem preenchidos no fato concreto o 
tipo objetivo, o agente o leva a consequências mais lesivas.  
Exemplo: o recebimento do resgate no crime de extorsão mediante sequestro exaure o delito que se 
consumara mediante sequestro. 
 
Crime de Ação Única - É aquele em que o tipo penal contém apenas uma modalidade de conduta, expressa 
no verbo que constitui o núcleo da figura típica.  
Exemplo: é o que ocorre no homicídio com a conduta de matar. 
 
Crime de Ação Múltipla - Também denominado de crime de conteúdo variável. O tipo contém várias 
modalidades de conduta expressa em vários verbos, sendo que qualquer um deles configura  a prática de 
crime.  
Exemplo: induzindo, instigando ou prestando auxílio ao suicida. 
 
Crimes Militares - São os crimes definidos no Código Penal Militar. Classificam-se em crimes militares em 
tempo de paz (artigo 9º) e crimes militares em tempo de guerra (artigo 10). 
Os crimes militares também podem ser divididos em puros ou próprios e impróprios.  
 
a) Próprios ou Puros - São aqueles definidos no Código Penal Militar.  
 
b) Impróprios - São aqueles cuja definição típica é também prevista na Lei Penal comum, quando praticados 
segundo as condições estabelecidas no artigo 9º Inciso II e no artigo 10 Inciso III do CPM. 
 
Crimes Comuns - São crimes que atingem bens jurídicos do indivíduo da família, da sociedade e do próprio 
Estado, estando definidos no CP e em leis especiais. 
 
Crimes Políticos - São os que lesam ou colocam em perigo a própria segurança interna ou externa do Estado. 
 
Crime Organizado - A lei nº 9.034, de 03 de março de 1995 que dispõe sobre a utilização de meios 
operacionais para a prevenção e repreensão de ações praticadas por organizações criminosas, define crime 
organizado como aqueles que decorrem "de ações de quadrilha ou bando". 
 
Infrações de Menor Potencial Ofensivo - A lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995, criou os Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais estabelecendo a competência destes para as infrações penais de menor potencial 
ofensivo e definindo-as como sendo "as contravenções penais e os crimes que a lei comine pena máxima 
não superior a 2 anos", excetuando-se os casos que a lei preveja procedimento especial. 
Art. 61 da Lei 9.099 "Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, 
as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada 
ou não com multa. (Redação dada pela Lei nº 11.313, de 2006) 
 
Crime Putativo - Também denominado de crime imaginário, é aquele em que o agente supõe, por erro, que 
está praticando uma conduta típica quando o fato não constitui crime, só existindo, portanto na imaginação 
do agente.  
Exemplo: é o caso do agente que supõe estar praticando o delito de sedução com jovem de 20 anos quando, 
a partir do CP de 1940, o limite de idade da vítima foi reduzido para 18 anos. 
 
Crime Provocado - Quando o agente é induzido à prática por terceiro, muitas vezes policial, para que se 
efetue a prisão em flagrante.  
Exemplo: gerente que, desconfiado do empregado, facilita tudo para que seja atraído a uma cilada e, assim, 
apanhá-lo, no momento em que estiver praticando o furto. 
 
Crime Hediondo - Com o fim de tornar mais eficiente os instrumentos jurídicos de combate às infrações penais 
mais graves dispôs a Constituição Federal de 1988 que são considerados inafiançáveis e insuscetíveis de 
graça ou anistia os crimes definidos como hediondos (artigo 5º, inciso XLIII). Tais crimes que, por sua natureza 
ou pela forma de execução, se mostram repugnantes, causando clamor público e intensa repulsa, são 
relacionados no artigo 1º da lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990. 
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Crime consumado e Crime tentado 

 
CRIMES CONSUMADOS 
Conceito 

É aquele em que foram realizados ou reunidos todos os elementos constantes de sua definição legal, 
ou seja, quando o fato concreto se subssume no tipo abstrato descrito na lei penal. 
 
Diferença entre crime consumado e exaurido. 
 
O crime exaurido é aquele em que a conduta continua a produzir efeitos no mundo concreto, mesmo após ter 
atingido a consumação. O exaurimento influi na primeira fase da aplicação da pena. Assim, o recebimento da 
vantagem indevida no crime de corrupção passiva (art. 317) é o exaurimento do delito que se consumara com 
a solicitação.  
 
A consumação nas várias espécies de crimes: 
•  Materiais: com a produção do resultado naturalístico, ou seja, a consumação ocorre com o evento natural 
(morte, lesões, dano etc.). Exemplo: assim consuma-se o homicídio com a morte da vítima; no aborto com a 
morte do feto.  
•  Culposos: com a produção do resultado naturalístico, onde é preciso a inobservância do dever de cuidado, 
então se entende que para que haja consumação é preciso um resultado lesivo típico.  
•  De mera conduta: com a ação ou omissão delituosa, isto é não, há resultado naturalístico, mas apenas o 
evento no sentido normativo. Também pode se entender que o tipo faz menção ao evento, a consumação se 
dá com a simples ação. Exemplo: na violação de domicílio, uma das formas de consumação é a simples 
entrada.  
•  Formais: com a simples atividade, independente do resultado. A consumação ocorre com a conduta típica 
imediatamente anterior à fase do evento, independentemente da produção do resultado descrito no tipo (art. 
316 CP).  
•  Permanentes: o momento consumativo protrai-se no tempo. Se deve observar que a consumação se 
prolonga no tempo, dependente do sujeito. Exemplo: no cárcere privado (art. 148), o momento consumativo 
(privação ou restrição de locomoção da vítima) perdura até que o ofendido recupere sua liberdade.  
•  Omissivos próprios: com a abstenção do comportamento devido. Ou pode se entender, que a consumação 
ocorre no local e no momento em que o sujeito ativo deveria agir, mas não o fez, ou até mesmo o simples 
comportamento negativo (ou ação diversa), não se condicionando à produção de um resultado ulterior, 
ocorrendo a consumação no instante da conduta.  
•  Omissivos impróprios: com a produção do resultado naturalístico, como a omissão é formada ou meio de 
se alcançar um resultado, a consumação ocorre com o resultado lesivo e não com a simples inatividade do 
agente, como nos delitos omissivos puros. Para uma melhor especificação, é a simples conduta negativa (ou 
ação diversa) não o perfaz, exigindo se um evento naturalístico posterior, a consumação se verifica com a 
produção do resultado.  
•  Qualificados pelo resultado: com a produção do resultado agravador, entendemos que o momento 
consumativo ocorre no instante da produção do evento, isto é, quando estiver concretizado o resultado 
acrescido ao tipo fundamental.  
 
  -  Iter criminis (etapas ou fases do crime) 
 É o caminho do crime, as etapas que deve percorrer: 

 Do Código Penal Brasileiro 

Art. 14 - Diz-se o crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)  
Crime consumado  
I - consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição 
legal;  (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)  
 
Tentativa  
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por 
circunstâncias alheias à vontade do agente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 
11.7.1984)  
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•  Cogitação: não é punida, nem mesmo externada a terceiro, salvo quando constitui ela, de per si, um fato 
típico.  
•  Atos preparatórios: são os atos materiais, externos ao agente, que passa da cogitação à ação objetiva. 
Também não são puníveis, a não ser quando constituem fatos típicos.  
•  Atos de execução: são os atos materiais dirigidos diretamente à prática do crime, ou até mesmo quando o 
bem jurídico começa a ser atacado. Nessa fase o agente inicia a realização do núcleo do tipo e o crime já se 
torna punível.  
•  Consumação(execução): todos os elementos que se encontram descritos no tipo penal foram realizados.  
 
CRIMES TENTADOS 

Conceito 
Não-consumação de um crime, cuja execução foi iniciada, por circunstâncias alheias à vontade do agente. 
Outros autores entendem como a realização incompleta do tipo penal, pois o agente pratica atos de execução, 
mas não ocorre a consumação por circunstâncias contrárias à vontade do agente. 
 
Natureza jurídica 
Norma de extensão temporal da figura típica causadora de adequação típica mediata ou indireta. 
 
Elementos 
•  início de execução  
•  não-consumação  
•  circunstâncias alheias à vontade do agente  
 
Formas  
•  imperfeita: há interrupção do processo executório; o agente não chega a praticar todos os atos de execução 
do crime, por circunstâncias alheia à sua vontade, isto é quando o sujeito não consegue praticar os atos 
necessários à consumação por interferência externa;  
•  perfeita ou acabada (também conhecida por crime falho): o agente pratica todos os atos de execução 
do crime, mas não consuma o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, ou seja a consumação não 
ocorre embora o agente tenha praticado os atos suficientes.  
 
Obs.: o juiz leva em conta essas espécies no momento de dosar a pena da tentativa. 
 
Infrações penais que não admitem tentativa 
•  culposas (salvo a culpa imprópria, para parte da doutrina), uma vez que este depende sempre de um 
resultado lesivo;  
•  preterdolosas (no latrocínio tentado, o resultado morte era querido pelo agente; logo, embora qualificado 
pelo resultado, o latrocínio só poderá ser preterdoloso quando consumado), não é possível a tentativa, já que 
o evento mais grave é atribuído ao agente por mera culpa;  
•  contravenções penais (a tentativa não é punida);  
•  omissivos próprios (são crimes de mera conduta), também não admitem a tentativa pois não se exige um 
resultado naturalístico decorrente da omissão;  
•  habituais (ou há a habitualidade e o crime consuma-se, ou não há e inexiste crime), não se admite a tentativa 
pois há reiteração de atos e, portanto consumação, ou não há essa habitualidade e os atos são penalmente 
indiferentes;  
-  crimes em que a lei só pune se ocorrer o resultado (CP, art. 122);  
-  crimes em que a lei pune a tentativa como crime consumado (CP, art. 352).  
 
Teorias 
•  subjetiva: a tentativa deve ser punida da mesma forma que o crime consumado, pois o que vale é intenção 
do agente;  
•  objetiva: a tentativa deve ser punida de forma mais branda que o crime consumado, porque objetivamente 
produziu um mal menor. Essa teoria foi a adotada.  
 
Critério para a redução da pena 
A pena do crime tentado será a do consumado, diminuída de 1/3 a 2/3. 
Quando mais próximo o agente chegar à consumação menor será a redução e vice-versa. Assim, a tentativa 
branda a redução será sempre menor em que a vítima sofre ferimentos graves. 
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Desistência voluntária, Arrependimeno eficaz e Arrependimento 

posterior. 
 
São espécies de tentativa abandonada ou qualificada. Nelas o resultado não se produz por força da vontade 
do agente, ao contrário da tentativa, em que atuam circunstâncias alheias e essa vontade. São incompatíveis 
com os crimes culposos, uma vez que se trata de uma tentativa que foi abandonada. Pressupõe um resultado 
que o agente pretendia produzir, mas que, em um segundo momento, desistiu ou se arrependeu.  
 
Conceito de desistência voluntária 
O agente interrompe voluntariamente a execução do crime, impedindo, desse modo, a sua consumação. Não 
é possível nos crimes de mera conduta, uma vez que neles a execução é a própria consumação. 
Exemplo: O agente tem um revolver municiado com seis projéteis. Efetua 2 (dois) disparos contra a vítima, 
não a acerta e, podendo prosseguir atirando, desiste por vontade própria e vai embora. 
 
Conceito de arrependimento eficaz  
O agente, após encerrar a execução do crime, impede a produção do resultado. Só é possível nos crimes 
materiais nos quais há resultado naturalístico. 
Exemplo: O agente descarrega sua arma de fogo na vítima, ferindo-a gravemente, mas, arrependendo-se do 
desejo de matá-la, presta-lhe imediato e exitoso socorro, impedindo o evento letal. 
 
Arrependimento ineficaz 
Irrelevante. Não traz qualquer consequência, devendo o agente responder pelo crime praticado. 
 
Distinção 
Na desistência voluntária, o agente interrompe a execução; no arrependimento eficaz, a execução é realizada 
inteiramente, o resultado é que vem a ser impedido.  
 
Consequência: em ambas as formas de tentativa abandonada, não são circunstâncias alheias à vontade do 
agente que impedem o resultado; pelo contrário, é a sua própria vontade que evita a consumação. Assim, 
afasta-se a tentativa e o agente só responde pelos atos até então praticados (no ex. da desistência voluntária, 
responde pelo delito periclitação da vida - art. 132 do CP; no ex. do arrependimento eficaz responde por lesões 
corporais de natureza grave - art. 129, inciso 1º do CP). Por essa razão, parte da doutrina denomina-as "ponte 
de ouro". 
 
Distinção entre ato voluntário e ato espontâneo. 
A desistência e o arrependimento não precisam ser espontâneos, basta que seja voluntário. Por conseguinte, 
se o agente desistir ou arrepender por sugestões ou conselho de terceiros, subsistem a desistência voluntária 
e o arrependimento eficaz. 
 
ARREPENDIMENTO POSTERIOR 

Natureza jurídica 
Causa obrigatória de redução de pena.  
 
Conceito 
Causa de diminuição de pena que ocorre nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, em 
que o agente, voluntariamente repara o dano ou restituiu a coisa até o recebimento da denúncia ou queixa. 
 
Requisitos 
•  crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa: na jurisprudência, prevalece o entendimento 
de que a lei só se refere à violência dolosa, podendo a diminuição ser aplicada aos crimes culposos em que 
há violência, ou mais simplificado é que não é possível o reconhecimento do arrependimento posterior, no 
roubo, porque esta causa de diminuição de pena não se aplica aos crimes cometidos com violência ou grave 
ameaça;  
•  reparação do dano ou restituição da coisa: deve ser integral, a não ser que a vítima ou seus herdeiros 
aceitem parte, renunciando ao restante;  
•  voluntariedade do agente: o que não significa espontaneidade. A reparação ou restituição por conselho ou 
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sugestões de terceiros não impede a diminuição. É admissível o benefício no caso de ressarcimento feito por 
parente ante a exigência legal de "voluntariedade" e não de "espontaneidade" por tratar-se de causa objetiva 
de redução obrigatória da pena;  
•  até o recebimento da denuncia ou queixa: se posterior, é causa atenuante genérica (CP, art. 65, inc. III, 
b).  
 
Outras exceções 
Além do peculato culposo, no qual a reparação do dano leva à extinção da punibilidade, há outros casos em 
que não se aplica o benefício do arrependimento posterior. São eles:  
(a) no caso da emissão de cheque sem suficiente provisão de fundos, a reparação do dano até o recebimento 
da denúncia extingue a punibilidade do agente, nos termos da Súmula nº 554 do STE Se o cheque, entretanto, 
foi preenchido fraudulentamente, o crime será o de estelionato, e a reparação do dano só trará as 
consequências do art. 16 (desde que preenchidos todos seus requisitos);  
(b) no crime de sonegação fiscal, o pagamento do tributo até o recebimento da denúncia ou queixa também 
extingue a punibilidade (Lei nº 9.249195, art. 34);  
(c) finalmente, nos crimes de ação penal privada e pública condicionada à representação do ofendido, a 
composição civil do dano em audiência preliminar implica em renúncia ao direito de queixa ou de 
representação, levando também à extinção da punibilidade (Lei nº 9.099/95, art. 74, par. único.). 
 
Aplicação 
A norma do arrependimento posterior aplica-se aos crimes dolosos e culposos, tentados e consumados, 
simples, privilegiados ou qualificados. 
 
Critério para redução da pena 
O critério para a redução da pena, em decorrência do reconhecimento do arrependimento posterior, deve 
fundamentar-se na presteza do ressarcimento do dano, isto é, quando mais rapidamente for feito tal 
ressarcimento (indenização), tanto maior será a redução. Quanto mais lento o ressarcimento, menor a redução. 
O juiz deve reduzir a pena de 1/3 a 2/3. 
 
Qual deve ser o fator a orientar a maior ou menor redução da pena? 
Como a reparação do dano ou a restituição da coisa devem sempre ser integrais, este não pode ser o critério. 
Só resta o da maior ou menor sinceridade ou espontaneidade (quanto mais espontâneo o ato, maior a redução), 
e o da maior presteza e celeridade (quanto mais rápida a reparação ou a restituição, maior a redução). 
 
Comunicabilidade a coautores e participes 
Tratando-se de causa objetiva de diminuição de pena, o arrependimento posterior não se restringe à esfera 
pessoal de quem a realiza, tanto que extingue a obrigação erga omnes. Estende-se, portanto, aos coautores 
e participes, condenados pelo mesmo fato. 
 
CRIME IMPOSSÍVEL 

O crime impossível é também chamado de tentativa inidônea, tentativa inadequada ou quase-crime. 
Conceito 
É aquele que, pela ineficácia absoluta do meio empregado ou pela impropriedade absoluta do objeto material, 
é impossível de consumar-se. 
 
Hipóteses de crime impossível 
a) ineficácia absoluta do meio: o meio empregado ou o instrumento utilizado para a execução do crime 
jamais o levará à consumação. Exemplo: um palito de dente para matar um adulto, uma arma de fogo inapta 
a efetuar disparos ou uma falsificação grosseira, facilmente perceptível, são meios absolutamente ineficazes. 
 
Obs.: A ineficácia do meio, quando relativa, leva à tentativa e não ao crime impossível. Exemplo: um palito é 
meio relativamente eficaz para matar um recém-nascido, perfurando-lhe a moleira; 
 
b) pela impropriedade absoluta do objeto: a pessoa ou coisa sobre as quais recai a conduta são 
absolutamente inidôneas à produção de algum resultado lesivo. Exemplo: matar um cadáver, ingerir 
substância abortiva imaginando-se grávida, comprar cocaína ao invés de talco, furtar alguém que não tem um 
único centavo no bolso etc. 
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Obs.: A impropriedade não pode ser relativa, pois nesse caso haverá tentativa. Assim, se a pessoa ainda se 
encontrava viva, embora prestes a morrer, também haverá homicídio tentado, e não crime impossível. Do 
mesmo modo, se o punguista enfia a mão no bolso errado, houve circunstância meramente acidental que não 
toma impossível o crime, respondendo também por tentativa. 
 
Delito putativo por erro de tipo 
Distinção: no erro de tipo, o agente não sabe, devido a um erro de apreciação da realidade, que está 
cometendo um delito (compra cocaína pensando ser talco; mata uma pessoa achando que é um animal etc.); 
no delito putativo por erro de tipo, o agente quer praticar um crime, mas devido ao desconhecimento da situação 
de fato, comete um irrelevante penal (a mulher acha que está grávida e ingere a substância abortiva; o agente 
atira em um cadáver supondo-o vivo etc.). É o contrário, portanto: no primeiro o autor não quer cometer um 
crime, enquanto no segundo ele quer, mas não consegue. 
O delito putativo por erro de tipo constitui crime impossível pela impropriedade absoluta do objeto. 
Delito putativo por obra do agente provocador (também chamado de crime de flagrante preparado, delito de 
ensaio ou experiência) 
A polícia ou terceiro (agente provocador) prepara uma situação, na qual induz o agente a cometer o delito 
(investigadora grávida pede para médico fazer aborto ilegal e depois o prende em flagrante; detetive simula 
querer comprar maconha e prende o traficante etc.). Nessa situação o autor é o protagonista de uma farsa que, 
desde o início, não tem a menor chance de dar certo. Por essa razão, a jurisprudência considera a encenação 
do flagrante preparado uma terceira espécie de crime impossível, entendendo não haver crime ante a 
atipicidade do fato (Súmula nº 145 do STF). O crime é impossível não pela ineficácia do meio ou impropriedade 
do objeto, mas pelo conjunto das circunstâncias exteriores adrede preparadas que tomam totalmente 
impossível ao sujeito atingir o momento consumativo. 
 
Teorias: 
a) sintomática: se o agente demonstrou periculosidade, deve ser punido; 
b) subjetiva: deve ser punido porque revelou vontade de delinquir. 
 
Obs.: As 2 primeiras não se importam com o fato de o resultado jamais poder ocorrer, o que interessa é que 
o agente demonstrou ser perigoso ou revelou intenção perniciosa; 
 
c) objetiva: não é punido porque objetivamente não houve perigo para a coletividade. Pode ser objetiva pura 
ou objetiva temperada. 
Objetiva pura: é sempre crime impossível, sejam a ineficácia e a impropriedade absolutas ou relativas; 
Objetiva temperada: só é crime impossível se forem absolutas. Quando relativas, há tentativa. 
Teoria adotada pelo CP: objetiva, objetiva temperada. 
 

Classificação dos Furtos  
Os furtos são classificados em :  

 
a) Furto de Uso - É a subtração da coisa alheia móvel para fim de uso momentâneo e pronta restituição. 
Não constitui crime previsto no CP vigente. 
Para o reconhecimento do furto de uso, exige-se a devolução da coisa furtada nas mesmas condições. 
 
b) Furto Noturno - É o furto agravado por ter sido praticado durante o repouso noturno, aumentando-se a 
pena de um terço.  
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Código de Trânsito Brasileiro - Lei nº 9.503/97 
 

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares 

 
 Art. 1º O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se 
por este Código. 
 
§ 1º Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, 
conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. 
 
§ 2º O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do 
Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas 
destinadas a assegurar esse direito. 
 
Código de Defesa do Consumidor - Art 22º  

Art. 22.  Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 
de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 
 
§ 3º Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das 
respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão 
ouerro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do 
trânsito seguro. 
 
CF/88 - Art 37,§ 6º   

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos 
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável 
nos casos de dolo ou culpa. 
 
§ 4º (VETADO) 
 
§ 5º Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas 
ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio-ambiente. 
 
Art. 2º São vias terrestres urbanas e rurais as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, 
as estradas e as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre 
elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. 
 
Parágrafo único.Para os efeitos deste Código, são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação 
pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas 
de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo.  (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)      
(Vigência) 
 
Art. 3º As disposições deste Código são aplicáveis a qualquer veículo, bem como aos proprietários, condutores 
dos veículos nacionais ou estrangeiros e às pessoas nele expressamente mencionadas. 
 
Art. 4º Os conceitos e definições estabelecidos para os efeitos deste Código são os constantes do Anexo I. 

 
 CAPÍTULO II 

Do Sistema Nacional de Trânsito 
Seção I 

Disposições Gerais 
 
Art. 5º O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, 
normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de 
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condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de 
infrações e de recursos e aplicação de penalidades. 
 
Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: 
 
I - estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à 
defesa ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento; 
 
II - fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos 
para a execução das atividades de trânsito; 
 
III - estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus diversos órgãos e 
entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do Sistema. 
 

RESOLUÇÃO N° 296, DE 28 DE OUTUBRO 2008 
 

Dispõe sobre a integração dos órgãos e entidades executivos de trânsito e rodoviários municipais ao 
Sistema Nacional de Trânsito. 
 
Art. 1° Integram o SNT os órgãos e entidades municipais executivos de trânsito e rodoviário que disponham de 
estrutura organizacional e capacidade instalada para o exercício das atividades e competências legais que lhe 
são próprias, sendo estas no mínimo as de: engenharia de tráfego; fiscalização e operação de trânsito; 
educação de trânsito; coleta, controle e análise estatística de trânsito, e disponha de Junta Administrativa de 
Recursos de Infrações – JARI. 
 
Art. 2º Disponibilizadas as condições estabelecidas no artigo anterior, o município encaminhará ao respectivo 
o Conselho Estadual de Trânsito – CETRAN, os seguintes dados de cadastros e documentação: 
I – denominação do órgão ou entidade executivo de trânsito e/ou rodoviário, fazendo juntar cópia da legislação 
de sua constituição; 
II – identificação e qualificação das Autoridades de Trânsito e/ou Rodoviária municipal, fazendo juntar cópia do 
ato de nomeação; 
III - cópias da legislação de constituição da JARI, de seu Regimento e sua composição: 
IV – endereço, telefones, fac-símile e e-mail do órgão ou entidade executivo de trânsito e/ou rodoviário. 
Parágrafo único – Qualquer alteração ocorrida nos dados cadastrais mencionados neste artigo deverá ser 
comunicada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da respectiva notificação. 
 
Art. 3º O Município que delegar o exercício das atividades previstas no CTB deverá comunicar essa decisão 
ao respectivo CETRAN e ao órgão de trânsito executivo de trânsito da União - DENATRAN, no prazo máximo 
de 60 (sessenta) dias, e apresentar cópias dos documentos pertinentes que indiquem o órgão ou entidade do 
CNT incumbido de exercer suas atribuições. 
 
Art. 4° O CETRAN, com suporte dos órgãos do SNT do respectivo Estado, ao receber a documentação referida 
nesta Resolução, promoverá inspeção técnica ao órgão municipal, objetivando verificar a sua conformidade 
quanto ao disposto no artigo 1° desta Resolução, de tudo certificando ao DENATRAN: 
I – havendo perfeita conformidade, certificará a existência das condições mínimas para o pleno exercício de 
suas competências legais ao Município e ao DENATRAN; 
II – verificando desconformidade certificará a necessidade de cumprimento de exigência que definir. 
§ 1° O CETRAN encaminhará a certificação de conformidade ao Município, ao Órgão certificado ao 
DENATRAN. 
§ 2° O Município ao receber a certificação do CENTRAN com exigência a cumprirá no prazo estabelecido, 
reapresentando a documentação na forma desta Resolução. 
§ 3° Após o cumprimento da exigência pelo Município, o CETRAN fará nova inspeção emitindo nova 
certificação, conforme o caso. 
Art. 5º O Município que optar pela organização de seu órgão ou entidade executivo de trânsito e/ou executivo 
rodoviário na forma de consórcio, segundo a Lei n° 
11.107, de 6 de abril de 2005, procederá no que couber, quanto ao disposto nos artigos 2° e 3° desta 
Resolução, através do respectivo Consórcio, já legalmente constituído, devendo ainda apresentar ao CETRAN, 
cópia de toda a documentação referente ao Consórcio exigida na referida Lei específica. 
Art. 6°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Resolução n° 106/99-
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CONTRAN. 
 
 

Seção II  
Da Composição e da Competência do Sistema Nacional de Trânsito 

 
Art. 7º Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades: 
 
I - o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, coordenador do Sistema e órgão máximo normativo e 
consultivo; 
II - os Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal - 
CONTRANDIFE, órgãos normativos, consultivos e coordenadores;  
III - os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
IV - os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
V - a Polícia Rodoviária Federal; 
VI - as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal; e 
VII - as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI. 
 
Art. 7o-A.  A autoridade portuária ou a entidade concessionária de porto organizado poderá celebrar convênios 
com os órgãos previstos no art. 7o, com a interveniência dos Municípios e Estados, juridicamente interessados, 
para o fim específico de facilitar a autuação por descumprimento da legislação de trânsito. (Incluído pela Lei nº 
12.058, de 2009) 
§ 1o O convênio valerá para toda a área física do porto organizado, inclusive, nas áreas dos terminais 
alfandegados, nas estações de transbordo, nas instalações portuárias públicas de pequeno porte e nos 
respectivos estacionamentos ou vias de trânsito internas. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009) 
§ 2o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009) 
§ 3o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009) 
 
Art. 8º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão os respectivos órgãos e entidades executivos 
de trânsito e executivos rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações. 
 
Art. 9º O Presidente da República designará o ministério ou órgão da Presidência responsável pela 
coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito, ao qual estará vinculado o CONTRAN e subordinado 
o órgão máximo executivo de trânsito da União. 
 
Art. 10. O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, com sede no Distrito Federal e presidido pelo dirigente 
do órgão máximo executivo de trânsito da União, tem a seguinte composição: (Redação dada pela Lei nº 12.865, de 
2013) 
 
 I - (VETADO) 
 II - (VETADO) 
 III - um representante do Ministério da Ciência e Tecnologia; 
 IV -  um representante do Ministério da Educação e do Desporto; 
 V - um representante do Ministério do Exército; 
 VI -  um representante do Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal; 
 VII - um representante do Ministério dos Transportes; 
 VIII - (VETADO) 
 IX - (VETADO) 
 X - (VETADO) 
 XI - (VETADO) 
 XII - (VETADO) 
 XIII - (VETADO) 
 XIV - (VETADO) 
 XV - (VETADO) 
 XVI - (VETADO) 
 XVII - (VETADO) 
XVIII - (VETADO) 
 XIX - (VETADO) 
 XX - um representante do ministério ou órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito; 
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 XXI - (VETADO) 
 XXII - um representante do Ministério da Saúde. (Inciso acrescentado pela Lei nº 9.602, de 21.1.1998)  
 XXIII - 1 (um) representante do Ministério da Justiça. (Incluído pela Lei nº 11.705, de 2008) 
XXIV - 1 (um) representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; (Incluído pela Lei 
nº 12.865, de 2013)  
XXV - 1 (um) representante da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). (Incluído pela Lei nº 12.865, 
de 2013) 
 
§ 1º (VETADO) 
§ 2º (VETADO) 
§ 3º (VETADO) 
 
 Art. 11. (VETADO) 
 
 Art. 12. Compete ao CONTRAN: 
 
 I - estabelecer as normas regulamentares referidas neste Código e as diretrizes da Política Nacional de 
Trânsito; 
 II - coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades; 
 III - (VETADO) 
 IV - criar Câmaras Temáticas; 
 V - estabelecer seu regimento interno e as diretrizes para o funcionamento dos CETRAN e CONTRANDIFE; 
 VI - estabelecer as diretrizes do regimento das JARI; 
 VII - zelar pela uniformidade e cumprimento das normas contidas neste Código e nas resoluções 
complementares; 
VIII - estabelecer e normatizar os procedimentos para a aplicação das multas por infrações, a arrecadação e o 
repasse dos valores arrecadados; (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência) 
 IX - responder às consultas que lhe forem formuladas, relativas à aplicação da legislação de trânsito; 
 X - normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem, habilitação, expedição de documentos de condutores, 
e registro e licenciamento de veículos; 
 XI - aprovar, complementar ou alterar os dispositivos de sinalização e os dispositivos e equipamentos de 
trânsito; 
 XII - apreciar os recursos interpostos contra as decisões das instâncias inferiores, na forma deste Código; 
 XIII - avocar, para análise e soluções, processos sobre conflitos de competência ou circunscrição, ou, quando 
necessário, unificar as decisões administrativas; e 
 XIV - dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito da União, dos Estados e do 
Distrito Federal. 
XV - normatizar o processo de formação do candidato à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, 
estabelecendo seu conteúdo didático-pedagógico, carga horária, avaliações, exames, execução e fiscalização. 
(Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência) 
 

RESOLUÇÃO Nº 357 DE 02 DE AGOSTO DE 2010 
 

Diretrizes para a Elaboração do Regimento Interno das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações – 
JARI 

1. Introdução 
1.1. De acordo com a competência que lhe atribui o inciso VI do art. 12 da Lei nº. 9.503, de 23 de setembro de 
1997, o Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN estabelece as diretrizes para a elaboração do Regimento 
Interno das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações – JARI. 
 
2. Da Natureza e Finalidade das JARI 
2.1. As JARI são órgãos colegiados, componentes do Sistema Nacional de Trânsito, responsáveis pelo 
julgamento dos recursos interpostos contra penalidades aplicadas pelos órgãos e entidades executivos de 
trânsito ou rodoviários. 
2.2. Haverá, junto a cada órgão ou entidade executivo de trânsito ou rodoviário, uma quantidade de JARI 
necessária para julgar, dentro do prazo legal, os recursos interpostos. 
2.3. Sempre que funcionar mais de uma JARI junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito ou rodoviário, 
deverá ser nomeado um coordenador. 
2.4. As JARI funcionarão junto: 
2.4.a. aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União e à Polícia Rodoviária Federal; 
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2.4.b. aos órgãos e entidades executivos de trânsito ou rodoviários dos Estados e do Distrito Federal; 
2.4.c. aos órgãos e entidades executivos de trânsito ou rodoviários dos Municípios. 
 
3. Da Competência das JARI 
3.1. Compete às JARI: 
3.1.a. julgar os recursos interpostos pelos infratores; 
3.1.b. solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações 
complementares relativas aos recursos objetivando uma melhor análise da situação recorrida; 
3.1.c. encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações sobre 
problemas observados nas autuações, apontados em recursos e que se repitam sistematicamente. 
 
4. Da Composição das JARI 
4.1. A JARI, órgão colegiado, terá, no mínimo, três integrantes, obedecendo-se aos seguintes critérios para a 
sua composição: 
4.1.a. um integrante com conhecimento na área de trânsito com, no mínimo, nível médio de escolaridade; 
4.1.a.1. excepcionalmente, na impossibilidade de se compor o colegiado por comprovado desinteresse do 
integrante estabelecido no item 4.1.a, ou quando indicado, injustificadamente, não comparecer à sessão de 
julgamento, deverá ser observado o disposto no item 7.3, e substituído por um servidor público habilitado 
integrante de órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito, que poderá compor o Colegiado 
pelo tempo restante do mandato; 
4.1.a.2. representante servidor do órgão ou entidade que impôs a penalidade; 
4.1.b. representante de entidade representativa da sociedade ligada à área de trânsito; 
4.1.b.1. excepcionalmente, na impossibilidade de se compor o colegiado por inexistência de entidades 
representativas da sociedade ligada à área de trânsito ou por comprovado desinteresse dessas entidades na 
indicação de representante, ou quando indicado, injustificadamente, não comparece à sessão de julgamento 
deverá ser observado o disposto no item 7.3, e substituído por um servidor público habilitado integrante de 
órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito, que poderá compor o Colegiado pelo tempo 
restante do mandato; 
4.1.b.2. o presidente poderá ser qualquer um dos integrantes do colegiado, a critério da autoridade competente 
para designá-los; 
4.1.b.3. é facultada a suplência; 
4.1.c. é vedado ao integrante das JARI compor o Conselho Estadual de Trânsito – CETRAN ou o Conselho de 
Trânsito do Distrito Federal – CONTRANDIFE. 
 
5. Dos Impedimentos 
5.1. O Regimento Interno das JARI poderá prever impedimentos para aqueles que pretendam integrá-las, 
dentre outros, os relacionados: 
5.1.a. à idoneidade; 
5.1.b. estar cumprindo ou ter cumprido penalidade da suspensão do direito de dirigir, cassação da habilitação 
ou proibição de obter o documento de habilitação, até 12 (doze) meses do fim do prazo da penalidade; 
5.1.c. ao julgamento do recurso, quando tiver lavrado o Auto de Infração. 
 
6. Da Nomeação dos Integrantes das JARI 
6.1. A nomeação dos integrantes das JARI que funcionam junto aos órgãos e entidades executivos rodoviários 
da União e junto à Polícia Rodoviária Federal será efetuada pelo Secretário Executivo do Ministério ao qual o 
órgão ou entidade estiver subordinado, facultada a delegação. 
6.2. A nomeação dos integrantes das JARI que funcionam junto aos órgãos e entidades executivos de trânsito 
ou rodoviários estaduais e municipais será feita pelo respectivo chefe do Poder Executivo, facultada a 
delegação. 
 
7. Do Mandato dos membros das JARI 
7.1. O mandato será, no mínimo, de um ano e, no máximo, de dois anos. 
7.2. O Regimento Interno poderá prever a recondução dos integrantes da JARI por períodos sucessivos. 
7.3  Perderá o mandato e será substituído o membro que, durante o mandato, tiver: 
7.3 a três faltas injustificadas em três reuniões consecutivas; 
7.3 b quatro faltas injustificadas em quatro reuniões intercaladas. 
 
8. Dos deveres das JARI 
8.1. O funcionamento das JARI obedecerá ao seu Regimento Interno. 
8.2. A JARI poderá abrir a sessão e deliberar com a maioria simples de seus integrantes, respeitada, 
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obrigatoriamente, a presença do presidente ou seu suplente. 
8.3. As decisões das JARI deverão ser fundamentadas e aprovadas por maioria simples de votos dando-se a 
devida publicidade. 
 
9. Dos deveres dos Órgãos e Entidades de Trânsito 
9.1. O Regimento Interno deverá ser encaminhado para conhecimento e cadastro: 
9.1.a. ao DENATRAN, em se tratando de órgãos ou entidades executivos rodoviários da União e da Polícia 
Rodoviária Federal; 
9.1.b. aos respectivos CETRAN, em se tratando de órgãos ou entidades executivos de trânsito ou rodoviários 
estaduais e municipais ou ao CONTRANDIFE, se do Distrito Federal. 
9.2. Caberá ao órgão ou entidade junto ao qual funcione as JARI prestar apoio técnico, administrativo e 
financeiro de forma a garantir seu pleno funcionamento. 
 
 Art. 13. As Câmaras Temáticas, órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, são integradas por especialistas 
e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos para 
decisões daquele colegiado. 
 
§ 1º Cada Câmara é constituída por especialistas representantes de órgãos e entidades executivos da União, 
dos Estados, ou do Distrito Federal e dos Municípios, em igual número, pertencentes ao Sistema Nacional de 
Trânsito, além de especialistas representantes dos diversos segmentos da sociedade relacionados com o 
trânsito, todos indicados segundo regimento específico definido pelo CONTRAN e designados pelo ministro ou 
dirigente coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. 
 
§ 2º Os segmentos da sociedade, relacionados no parágrafo anterior, serão representados por pessoa jurídica 
e devem atender aos requisitos estabelecidos pelo CONTRAN. 
 
§ 3º Os coordenadores das Câmaras Temáticas serão eleitos pelos respectivos membros. 
 
§ 4º (VETADO) 
 
I - (VETADO) 
II - (VETADO) 
III - (VETADO) 
IV - (VETADO) 
 
 Art. 14. Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e ao Conselho de Trânsito do Distrito 
Federal - CONTRANDIFE: 
I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições; 
II - elaborar normas no âmbito das respectivas competências; 
III - responder a consultas relativas à aplicação da legislação e dos procedimentos normativos de trânsito; 
IV - estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito; 
V - julgar os recursos interpostos contra decisões: 
 
a) das JARI; 
b) dos órgãos e entidades executivos estaduais, nos casos de inaptidão permanente constatados nos exames 
de aptidão física, mental ou psicológica; 
 
VI - indicar um representante para compor a comissão examinadora de candidatos portadores de deficiência 
física à habilitação para conduzir veículos automotores; 
VII - (VETADO) 
VIII - acompanhar e coordenar as atividades de administração, educação, engenharia, fiscalização, 
policiamento ostensivo de trânsito, formação de condutores, registro e licenciamento de veículos, articulando 
os órgãos do Sistema no Estado, reportando-se ao CONTRAN; 
IX - dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito dos Municípios; e 
X - informar o CONTRAN sobre o cumprimento das exigências definidas nos §§ 1º e 2º do art. 333. 
XI - designar, em caso de recursos deferidos e na hipótese de reavaliação dos exames, junta especial de saúde 
para examinar os candidatos à habilitação para conduzir veículos automotores. (Inciso acrescentado pela Lei nº 
9.602, de 21.1.1998)  
Parágrafo único. Dos casos previstos no inciso V, julgados pelo órgão, não cabe recurso na esfera 
administrativa. 
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 Art. 15. Os presidentes dos CETRAN e do CONTRANDIFE são nomeados pelos Governadores dos Estados 
e do Distrito Federal, respectivamente, e deverão ter reconhecida experiência em matéria de trânsito. 
 
§ 1º Os membros dos CETRAN e do CONTRANDIFE são nomeados pelos Governadores dos Estados e do 
Distrito Federal, respectivamente. 
§ 2º Os membros do CETRAN e do CONTRANDIFE deverão ser pessoas de reconhecida experiência em 
trânsito. 
§ 3º O mandato dos membros do CETRAN e do CONTRANDIFE é de dois anos, admitida a recondução.  
 
 Art. 16. Junto a cada órgão ou entidade executivos de trânsito ou rodoviário funcionarão Juntas 
Administrativas de Recursos de Infrações - JARI, órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento dos 
recursos interpostos contra penalidades por eles impostas. 
Parágrafo único. As JARI têm regimento próprio, observado o disposto no inciso VI do art. 12, e apoio 
administrativo e financeiro do órgão ou entidade junto ao qual funcionem. 
 
Art. 17. Compete às JARI: 
 
I - julgar os recursos interpostos pelos infratores; 
II - solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações 
complementares relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise da situação recorrida; 
III - encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações sobre 
problemas observados nas autuações e apontados em recursos, e que se repitam sistematicamente. 
 
 Art. 18. (VETADO) 
 
 Art. 19. Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União: 
 
 I - cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito e a execução das normas e diretrizes estabelecidas pelo 
CONTRAN, no âmbito de suas atribuições; 
II - proceder à supervisão, à coordenação, à correição dos órgãos delegados, ao controle e à fiscalização da 
execução da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito; 
III - articular-se com os órgãos dos Sistemas Nacionais de Trânsito, de Transporte e de Segurança Pública, 
objetivando o combate à violência no trânsito, promovendo, coordenando e executando o controle de ações 
para a preservação do ordenamento e da segurança do trânsito; 
IV - apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de improbidade contra a fé pública, o patrimônio, ou a 
administração pública ou privada, referentes à segurança do trânsito; 
V - supervisionar a implantação de projetos e programas relacionados com a engenharia, educação, 
administração, policiamento e fiscalização do trânsito e outros, visando à uniformidade de procedimento; 
VI - estabelecer procedimentos sobre a aprendizagem e habilitação de condutores de veículos, a expedição 
de documentos de condutores, de registro e licenciamento de veículos; 
VII - expedir a Permissão para Dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação, os Certificados de Registro e o de 
Licenciamento Anual mediante delegação aos órgãos executivos dos Estados e do Distrito Federal; 
VIII - organizar e manter o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação - RENACH; 
IX - organizar e manter o Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM; 
X - organizar a estatística geral de trânsito no território nacional, definindo os dados a serem fornecidos pelos 
demais órgãos e promover sua divulgação; 
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        Conteúdo 
 

 Teoria dos conjuntos.  
 

 Razão e proporção.  
 

Grandezas proporcionais.  
 

Porcentagem.  
 

Regras de três simples.  
 

Conjuntos numéricos (números naturais, inteiros, racionais e irracionais).  
 

Operações com conjuntos numéricos.  
 

Sequências lógicas com números, letras e figuras.  
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Noções Básicas da Teoria dos Conjuntos 
 

Introdução  
 
Como em qualquer assunto a ser estudado, a Matemática também exige uma linguagem adequada para o seu 
desenvolvimento. 
 
A teoria dos Conjuntos representa instrumento de grande utilidade nos diversos desenvolvimentos da 
Matemática, bem como em outros ramos das ciências físicas e humanas. 
 
Devemos aceitar, inicialmente, a existência de alguns conceitos primitivos (noções que adotamos sem 
definição) e que estabelecem a linguagem do estudo da teoria dos Conjuntos. 
 
Adotaremos a existência de três conceitos primitivos: elemento, conjunto e pertinência. Assim é preciso 
entender que, cada um de nós é um elemento do conjunto de moradores desta cidade, ou melhor, cada um 
de nós é um elemento que pertence ao conjunto de habitantes da cidade, mesmo que não tenhamos definido 
o que é conjunto, o que é elemento e o que é pertinência. 
 
Notação e Representação 
 
A notação dos conjuntos é feita mediante a utilização de uma letra maiúscula do nosso alfabeto e a 
representação de um conjunto pode ser feita de diversas maneiras, como veremos a seguir. 
  
1)   Listagem dos Elementos 
 
Apresentamos um conjunto por meio da listagem de seus elementos quando relacionamos todos os elementos 
que pertencem ao conjunto considerado e envolvemos essa lista por um par de chaves. Os elementos de um 
conjunto, quando apresentados na forma de listagem, devem ser separados por vírgula ou por ponto-e-vírgula, 
caso tenhamos a presença de números decimais. 
 
Exemplos: 
 
1o) Seja A o conjunto das cores da bandeira brasileira, então: A = {verde, amarelo, azul, branco} 
 
2o) Seja B o conjunto das vogais do nosso alfabeto, então:    B = {a, e, i, o, u} 
 
3o) Seja C o conjunto dos algarismos do sistema decimal de numeração, então:   C = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9} 
  
2)   Uma Propriedade de Seus Elementos 
  

A apresentação de um conjunto por meio da listagem de seus elementos traz o inconveniente de não ser uma 
notação prática para os casos em que o conjunto apresenta uma infinidade de elementos. Para estas situações, 
podemos fazer a apresentação do conjunto por meio de uma propriedade que sirva a todos os elementos do 
conjunto e somente a estes elementos. 
 
A = {x / x possui uma determinada propriedade P} 
Exemplos: 
 
1o) Seja B o conjunto das vogais do nosso alfabeto, então: 
B = {x / x é vogal do nosso alfabeto} 
 
2o) Seja C o conjunto dos algarismos do sistema decimal de numeração, então: 
C = {x/x é algarismo do sistema decimal de numeração} 
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3)  Diagrama de Euler-Venn 
  
A apresentação de um conjunto por meio do diagrama de Euler-Venn é gráfica e, portanto, muito prática. Os 
elementos são representados por pontos interiores a uma linha fechada não entrelaçada. Dessa forma, os 
pontos exteriores à linha representam elementos que não pertencem ao conjunto considerado. 
Exemplo: 
 

 
 
Relação de Pertinência  
 
Quando queremos indicar que um determinado elemento x faz parte de um conjunto A, dizemos que o elemento 
x pertence ao conjunto A e indicamos: 

 
 
em que o símbolo é uma versão da letra grega epsílon e está consagrado em toda matemática como símbolo 
indicativo de pertinência. Para indicarmos que um elemento x não pertence ao conjunto A, indicamos: 

 
Exemplo: 
 
Consideremos o conjunto: A = {0, 2, 4, 6, 8} 
 
O algarismo 2 pertence ao conjunto A: 

 
 
O algarismo 7 não pertence ao conjunto A: 

 
 
Relação de Inclusão Subconjuntos 
 
Dizemos que o conjunto A está contido no conjunto B se todo elemento que pertencer a A, pertencer também 
a B. Indicamos que o conjunto A está contido em B por meio da seguinte simbologia: 
 

 
 
Obs. – Podemos encontrar em algumas publicações uma outra notação para a relação de inclusão: 
 

 
 
O conjunto A não está contido em B quando existe pelo menos um elemento de A que não pertence a B. 
Indicamos que o conjunto A não está contido em B desta maneira: 
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Se o conjunto A está contido no conjunto B, dizemos que A é um subconjunto de B. Como todo elemento do 
conjunto A pertence ao conjunto A, dizemos que A é subconjunto de A e, por extensão, todo conjunto é 
subconjunto dele mesmo. 
 
Importante – A relação de pertinência relaciona um elemento a um conjunto e a relação de inclusão refere-
se, sempre, a dois conjuntos.  
 

 
 
Podemos notar que existe uma diferença entre 2 e {2}. O primeiro é o elemento 2, e o segundo é o conjunto 
formado pelo elemento 2. Um par de sapatos e uma caixa com um par de sapatos são coisas diferentes e 
como tal devem ser tratadas. 
 
Podemos notar, também, que, dentro de um conjunto, um outro conjunto pode ser tratado como um de seus 
elementos. Vejamos o exemplo a seguir: 
 
{1, 2} é um conjunto, porém no conjunto A = {1, 3, {1, 2}, 4} ele será considerado um elemento, ou seja, {1, 2} 
A. 
 
Uma cidade é um conjunto de pessoas que representam os moradores da cidade, porém uma cidade é um 
elemento do conjunto de cidades que formam um Estado. 
 
Conjuntos Especiais  
 
Embora conjunto nos ofereça a ideia de “reunião” de elementos, podemos considerar como conjunto 
agrupamentos formados por um só elemento ou agrupamentos sem elemento algum. 
 
Chamamos de conjunto unitário aquele formado por um só elemento. 
 
Exemplos: 
 
1o) Conjunto dos números primos, pares e positivos:  {2} 
 
2o) Conjunto dos satélites naturais da Terra:                  {Lua} 
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3o) Conjunto das raízes da equação x + 5 = 11:  {6} 
 
Chamamos de conjunto vazio aquele formado por nenhum elemento. Obtemos um conjunto vazio 
considerando um conjunto formado por elementos que admitem uma propriedade impossível. 
 
Exemplos: 
1o) Conjunto das raízes reais da equação:  x2 + 1 = 0 
2o) Conjunto:  
 
O conjunto vazio pode ser apresentado de duas formas:            
Ø ou { }  Ø   ( é uma letra de origem norueguesa).  
Não podemos confundir as duas notações representando o conjunto vazio por {Ø}, pois estaríamos 
apresentando um conjunto unitário cujo elemento é o Ø. 
 
O conjunto vazio está contido em qualquer conjunto e, por isso, é considerado subconjunto de qualquer 
conjunto, inclusive dele mesmo. 
 
Demonstração 
 
Vamos admitir que o conjunto vazio não esteja contido num dado conjunto A. Neste caso, existe um elemento 
x que pertence ao conjunto vazio e que não pertence ao conjunto A, o que é um absurdo, pois o conjunto 
vazio não tem elemento algum. Conclusão: o conjunto vazio está contido no conjunto A, qualquer que seja A. 
 
Conjunto Universo 
 
Quando desenvolvemos um determinado assunto dentro da matemática, precisamos admitir um conjunto ao 
qual pertencem os elementos que desejamos utilizar. Este conjunto é chamado de conjunto universo e é 
representado pela letra maiúscula U. 
 
Uma determinada equação pode ter diversos conjuntos solução de acordo com o conjunto universo que for 
estabelecido. 
 
Exemplos: 
1o) A equação 2x3 – 5x2 – 4x + 3 = 0 apresenta: 
 

 
 
2o) O conjunto dos pontos equidistantes de um ponto dado pode ser formado: 
 
– por apenas dois pontos, se o conjunto universo for uma reta que passa pelo ponto dado; 

 

 
 

– pelos infinitos pontos de uma circunferência, se o conjunto universo for um plano que passa pelo ponto dado; 
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– pelos infinitos pontos de uma superfície esférica, se o conjunto universo for o espaço a que o ponto dado 
pertence. 

 

 
Para iniciarmos qualquer procedimento matemático, é importante sabermos em qual conjunto universo vamos 
atuar. 
 
Conjunto de Partes 
 
Dado um conjunto A, dizemos que o seu conjunto de partes, representado por P (A), é o conjunto formado por 
todos os subconjuntos do conjunto A. 
  
1)  Determinação do Conjunto de Partes 
  
Vamos observar, com o exemplo a seguir, o procedimento que se deve adotar para a determinação do conjunto 
de partes de um dado conjunto A. Seja o conjunto A = {2, 3, 5}. Para obtermos o conjunto de partes do conjunto 
A, basta escrevermos todos os seus subconjuntos: 
 
1o) Subconjunto vazio:  Ø, pois o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. 
 
2o) Subconjuntos com um elemento: {2}, {3}, {5}. 
 
3o) Subconjuntos com dois elementos: {2, 3}, {2, 5} e {3, 5}. 
 
4o) Subconjuntos com três elementos: A = {2, 3, 5}, pois todo conjunto é subconjunto dele mesmo. 
 
Assim, o conjunto das partes do conjunto A pode ser apresentado da seguinte forma: P(A) = { Ø, {2}, {3}, 
{5}, {2, 3}, {2, 5}, {3, 5}, {2, 3, 5}} 
  
2)  Número de Elementos do Conjunto de Partes 
 
Podemos determinar o número de elementos do conjunto de partes de um conjunto A dado, ou seja, o número 
de subconjuntos do referido conjunto, sem que haja necessidade de escrevermos todos os elementos do 
conjunto P (A). Para isso, basta partirmos da ideia de que cada elemento do conjunto A tem duas opções na 
formação dos subconjuntos: ou o elemento pertence ao subconjunto ou ele não pertence ao subconjunto e, 
pelo uso do princípio multiplicativo das regras de contagem, se cada elemento apresenta duas opções, 
teremos: 
 

 
 
Observemos o exemplo anterior: o conjunto A = {2, 3, 5} apresenta três elementos e, portanto, é de se supor, 
pelo uso da relação apresentada, que n [P (A)] = 23 = 8, o que de fato ocorreu. 
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Igualdade de Conjuntos 
 
Dois conjuntos são iguais se, e somente se, eles possuírem os mesmos elementos, em qualquer ordem e 
independentemente do número de vezes que cada elemento se apresenta. Vejamos os exemplos: 
 
{1, 3, 7} = {1, 1, 1, 3, 7, 7, 7, 7} = {7, 3, 1} 
 
Observação  
Se o conjunto A está contido em B (A B) e B está contido em A (B A), podemos afirmar que A = B. 
 
Resumo 
 
a) Conceito de conjunto: “reunião” de elementos que constituem um conjunto e a ele pertencem. 
 
b) Notação e representação: por meio da listagem dos elementos; por meio de uma propriedade comum 
a seus elementos; graficamente, pelo uso do diagrama de Euler-Venn. 
 
c) Pertinência: indica quando um elemento (pertence) ou  (não pertence) a um determinado conjunto. 
 
d) Inclusão: indica quando um conjunto está   (contido) ou   (não contido) em outro conjunto. Um conjunto 
estará contido em outro se todos os elementos do 1o conjunto pertencerem também ao 2o conjunto. O primeiro 
será chamado de subconjunto do segundo. 
 
e) Conjuntos especiais: unitário – um único elemento; vazio – nenhum elemento. O conjunto vazio é 
representado, geralmente, pela letra norueguesa Ø. 
 
f) Conjunto de partes de A: conjunto de todos os subconjuntos do conjunto A. Não podemos nos esquecer 
do conjunto vazio e do próprio conjunto A. 

 
 
g) Igualdade de conjuntos: 

 
 
Exercícios Resolvidos 
 
01. Dado o conjunto M = {1, 3, 5, 7}, pede-se: 
 
a) Quantos elementos possui P(M)? 
 
b) Escreva os elementos de P(M). 
 
Resolução 
a) M = {1, 3, 5, 7}, então n(M) = 4, portanto n(M) = 24 = 16. 
 
b) P(M)= { {1}, {3}, {5}, {7}, {1,3}, {1,5}, {1,7}, {3,5}, {3,7}, {5,7}, {1,3,5}, {1, 3, 7}, {1, 5, 7}, {3, 5, 7}, {1, 3, 5, 7} 
,Ø } 
 
 
02. Se o conjunto P(R) tem 1 024 elementos, quantos são os elementos de R? 
 
Resolução 
Decompondo 1 024 em fatores primos, obteremos: 
1 024 = 210, então n(R) = 10     
 
03. Considerando U = {–2, –1, 0, 1, 2, 3, 4} como conjunto universo, determinar o conjunto solução de: 
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Resolução 
 

 
 
04. Os elementos dos conjuntos abaixo são números naturais. Escreva esses conjuntos por meio de uma 
propriedade que os caracterize: 
 
a) D = {1, 3, 5, 7, 9, 11, ...} 
 
b) A = {0, 3, 6, 9 ...60} 
 
Resolução 
 
a)  

 
                           é número ímpar} 
 
b)  

 
                             é múltiplo de 3, maior ou igual a zero e menor ou igual a 60} 
 

 
 

Operações com Conjuntos 
União de Conjuntos 
 
Dados os conjuntos A e B, dizemos que a união dos conjuntos A e B, de notação  (lê-se: A união B), 
é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou B. Podemos representar a união de dois 
conjuntos pela seguinte sentença: 
 

 
 

Graficamente, temos: 
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Exemplo 
Dados os conjuntos  

A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} e B = {2, 4, 6, 8, 10},  
calcular  . 
 
Resolução 

 = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10} 
 
Graficamente, teremos 

 
 
Observe que os elementos comuns não são repetidos.     
 
Intersecção de Conjuntos 
Dados os conjuntos A e B, dizemos que a intersecção dos conjuntos A e B, de notação   (lê-se: A 
intersecção B), é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e a B. Podemos representar a 
intersecção de dois conjuntos pela seguinte sentença: 

 
 
Graficamente, temos: 
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Exemplos 
 

01) Sendo  
A = {2, 3, 5, 6, 8} e B = {3, 5, 8, 9} determinar . 
 
Resolução 

 = {3, 5, 8}, apenas os elementos comuns a A e B. 
 
Graficamente: 
 

 
 
02) Calcule  
M  N onde M = {2, 3, 5} e N = {4, 6}. 
 
M  N =  
 
Não há elementos comuns, nesse caso dizemos que os conjuntos são disjuntos. 
 
Diferença de Conjuntos 
Dados os conjuntos A e B, dizemos que a diferença dos conjuntos A e B, nessa ordem e com notação A 
– B (lê-se: A menos B), é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e não pertencem a B. 
Podemos representar a diferença de dois conjuntos por meio da seguinte sentença: 
 

 
Graficamente, temos: 

 
 
Conjunto Complementar 
Quando dois conjuntos A e B são de tal maneira que B está contido em , dizemos que a 
diferença A – B é o conjunto complementar de B em relação a A, cuja representação podemos ver a 
seguir: 
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 = A – B 
     
Graficamente, temos: 

 
 
Exemplos 
 

01) Calcular A – B, sabendo que: 
A = {3, 4, 6, 8, 9} e  
B = {2, 4, 5, 6, 7, 10} 
 
Resolução 
A – B = {3, 8, 9} 

 
Elementos que estão em A mas não estão em B. 
 
Graficamente: 

 
 
02) Sendo  
A = {1, 3, 5} e  
B = {0, 1, 3, 5, 6},  
calcule: 
a) A – B 
b) B – A 
 
Resolução 
a) A – B = , não existe elemento de A que não pertença a B. 

b)  
 
Graficamente 
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Observação 
Se A é um subconjunto do conjunto universo U, o complementar de A em relação a U pode ser 

representado por A’ ou , dessa forma, teremos 
 

 
 

 
 
Associações das Operações 
As operações estudadas podem aparecer associadas conforme veremos nos exemplos abaixo: 
 
 Dados  
A = {0, 1, 3, 4},  
B = {2, 3, 4, 5},  
C = {4, 5} e  
D = {5, 6, 7}, calcule: 
 

a) (A  C)  B 
b) (B  C)  D 
c) (B – A)  C 

d)  
 
Resolução 
 

a) 

  
 

b) 

  
 
c) 

  
 

d) 

  
 
Resumo 
 
União 
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A  B = { x / x  A ou x  B } 
O elemento está em A ou B. 
 
Intersecção 
A  B = { x / x  A e x  B } 
O elemento pertence aos dois conjuntos simultaneamente. 
 
Diferença 
A – B = { x / x  A e x  B } 
 
Conjunto Complementar 
Se B  A , teremos 

 
 
Se A  U , teremos 

 
 

Exercícios Resolvidos 
 

01) Classificar em falsa (F) ou verdadeira (V) cada uma das seguintes afirmações: 
a) 0  { 0 } 
b) { 5 }  { , { 1 }, { 5 }, { 1,5 } } 
c) { x }  { x, { x, y } } 
d)  = {  } 
 
Resolução 
 a) V – 0 é o elemento do conjunto. 
b) F – pois {5} é um elemento do conjunto. 
c) F – pois {x} não está no conjunto. 
d) F – O 1o é conjunto vazio, e o 2o um conjunto que tem o elemento . 
 

02) São dados os conjuntos 
A = { x  N / x é primo } e 
B = { x  N / x < 5 } 
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LEIA COM ATENÇÃO! 

(Leitura Obrigatória) 
 

Regras válidas para todas as apostilas OBJETIVA, em PDFs, disponibilizadas em 
http://www.apostilasobjetiva.com.br/ 

 
1) Número de Instalações permitidas: Permite-se que o comprador da apostila faça 2 
instalações. Por exemplo, uma em casa e outra no local de trabalho.  
Havendo necessidade de nova instalação, devido a problemas como formatação do HD, e 
outros, entre em contato com nosso suporte justificando o pedido de liberação para nova 
instalação. 
 
2) Disponibilidade da apostila no site (TEMPO): Essa apostila ficará disponível no site 
http://www.apostilasobjetiva.com.br/ por, exatos, 3 anos para a instalação ou 
reinstalação do produto.  
 
3) Advertência 1 
Os textos desta apostila estão protegidos pela legislação brasileira sobre direito autoral. É 
terminantemente proibido ceder a terceiros ou reproduzir o conteúdo desta apostila em 
qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso. As regras têm como objetivo 
proteger o investimento que a Apostilas Objetiva faz objetivando manter a qualidade de seu 
produto. A não observância dessa advertência implicará em severas sanções ao infrator (a) 
nos termos da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 
 
4) Advertência 2 
Para disponibilizarmos a apostila nesse formato (PDF), nosso departamento de informática 
desenvolveu (ao longo de 5 anos), um sistema de rastreio através de personalização única, 
grafada com elementos ocultos, em cada link de matéria. Esses elementos estão vinculados 
a dados constantes de seu cadastro de compras.  
Para nossa segurança e sua também, não ceda os links para terceiros. Se o fizer, nosso 
sistema vai detectar essa personalização oculta, saber quem detém a apostila originalmente 
(comprador (a)) e responsabilizar o infrator (a) pelo ato ilegal, amparados, que estamos, na 
lei de direitos autorais. 
Reforçando o alerta acima, nosso sistema está habilitado para rastrear qualquer evento fora 
das normas estabelecidas. A quebra dessas regras nos dá o direito de, 
imediatamente, sujeitar o infrator (a) à reparação indenizatória legal, junto às instâncias 
judiciais do país, bem como impedir que faça futuras compras de produtos das Apostilas 
Objetiva. 
 
5) Advertência 3  
Não é permitido copiar os textos dessa apostila para quaisquer dispositivos tais como, word, 
bloco de notas, etc.). Tal prática facilita a proliferação de cópias ilegais, o que é 
terminantemente proibido. 
 

                        Apostilas Objetiva 

http://www.apostilasobjetiva.com.br/
http://www.apostilasobjetiva.com.br/


Atributos da Apostila 
 
1) Visualização: Permite visualizar algumas páginas da apostila afim de se ter uma ideia de 
sua composição/estruturação. 
 
2) Índice remissivo: Facilidade para acessar o item de matéria desejado. 
 
2) Imprimir: Permite a impressão de todo o conteúdo. 
 
Muito cuidado! Não revele seus dados documentais à pessoa alguma. Principalmente 
número de CPF. Se o fizer, corre sérios riscos de ver seu nome e dados documentais sendo 
circulados pela internet e usados para os mais diversos tipos de crimes. 
 
 
Obrigado 
Bons estudos e Sucesso! 
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