Polícia Civil do Estado de São Paulo

PC-SP
Perito Criminal
A apostila preparatória é elaborada antes da publicação do Edital Oficial com base no edital anterior,
para que o aluno antecipe seus estudos.

JN038-N0

Todos os direitos autorais desta obra são protegidos pela Lei nº 9.610, de 19/12/1998.
Proibida a reprodução, total ou parcialmente, sem autorização prévia expressa por escrito da editora e do autor. Se você
conhece algum caso de “pirataria” de nossos materiais, denuncie pelo sac@novaconcursos.com.br.

OBRA
Polícia Civil do Estado de São Paulo
Perito Criminal
Atualizada até 01/2020
AUTORES
Língua Portuguesa - Profª Zenaide Auxiliadora Pachegas Branco
Biologia - Profª Renata Benito Pettan
Física - Profº Bruno Chieregatti e Joao de Sá Brasil
Química - Profª Renata Benito Pettan
Matemática - Profª Ana Maria B. Quiqueto
Noções de Direito - Profº Ricardo Razaboni
Noções de Criminologia - Profº Rodrigo Gonçalves
Noções de Criminalística - Profª Natasha Melo
Noções de Medicina Legal - Profº Ricardo Razaboni
Conhecimentos em Lógica - Profº Bruno Chieregatti e Joao de Sá Brasil
Conhecimentos em Informática - Profº Ovidio Lopes da Cruz Netto
Contabilidade - Profª Tatiana Carvalho
PRODUÇÃO EDITORIAL/REVISÃO
Aline Carvalho
Leandro Filho
Josiane Sarto
DIAGRAMAÇÃO
Dayverson Ramon
Rodrigo Bernardes de Moura
Thais Regis
CAPA
Joel Ferreira dos Santos

www.novaconcursos.com.br

sac@novaconcursos.com.br

APRESENTAÇÃO
PARABÉNS! ESTE É O PASSAPORTE PARA SUA APROVAÇÃO.
A Nova Concursos tem um único propósito: mudar a vida das pessoas.
Vamos ajudar você a alcançar o tão desejado cargo público.
Nossos livros são elaborados por professores que atuam na área de Concursos Públicos. Assim a matéria
é organizada de forma que otimize o tempo do candidato. Afinal corremos contra o tempo, por isso a
preparação é muito importante.
Aproveitando, convidamos você para conhecer nossa linha de produtos “Cursos online”, conteúdos
preparatórios e por edital, ministrados pelos melhores professores do mercado.
Estar à frente é nosso objetivo, sempre.
Contamos com índice de aprovação de 87%*.
O que nos motiva é a busca da excelência. Aumentar este índice é nossa meta.
Acesse www.novaconcursos.com.br e conheça todos os nossos produtos.

Oferecemos uma solução completa com foco na sua aprovação, como: apostilas, livros, cursos online,
questões comentadas e treinamentos com simulados online.
Desejamos-lhe muito sucesso nesta nova etapa da sua vida!
Obrigado e bons estudos!
*Índice de aprovação baseado em ferramentas internas de medição.
CURSO ONLINE
PASSO 1
Acesse:
www.novaconcursos.com.br/passaporte
PASSO 2
Digite o código do produto no campo indicado
no site.
O código encontra-se no verso da capa da
apostila.
*Utilize sempre os 8 primeiros dígitos.
Ex: JN001-19
PASSO 3
Pronto!
Você já pode acessar os conteúdos online.

SUMÁRIO
LÍNGUA PORTUGUESA
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários).....................................................................

01

Pontuação..........................................................................................................................................................................................................

13

Sinônimos e antônimos; Sentido próprio e figurado das palavras.............................................................................................

Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem............................................................................................................
Concordância verbal e nominal.................................................................................................................................................................

Regência verbal e nominal..........................................................................................................................................................................

Colocação pronominal..................................................................................................................................................................................

Crase....................................................................................................................................................................................................................

09

16
54
62
68
68

BIOLOGIA
Citologia.................................................................................................................................................................................................

01

Fisiologia Humana..............................................................................................................................................................................

05

Diversidade dos seres vivos............................................................................................................................................................

Genética..................................................................................................................................................................................................
Citogenética e Evolução...................................................................................................................................................................

Ecologia..................................................................................................................................................................................................

01
25
27
41

FÍSICA
Sistema Internacional de Unidades, grandezas físicas escalares e vetoriais, medições das grandezas físicas e
algarismos significativos.............................................................................................................................................................................
Mecânica...........................................................................................................................................................................................................
Termologia e Termodinâmica....................................................................................................................................................................

Ondulatória......................................................................................................................................................................................................

Óptica.................................................................................................................................................................................................................
Eletricidade.......................................................................................................................................................................................................

01
03
16
21
26
27

SUMÁRIO
QUÍMICA
Materiais e suas propriedades..................................................................................................................................................................

01

Ligação Química.............................................................................................................................................................................................

23

Estrutura atômica e Classificação Periódica.........................................................................................................................................
Relações entre massa e quantidade de matéria - Estequiometria.............................................................................................

Soluções............................................................................................................................................................................................................
Energia nas transformações.......................................................................................................................................................................
Cinética química e Equilíbrio químico...................................................................................................................................................

Funções da Química Inorgânica...............................................................................................................................................................

Eletroquímica...................................................................................................................................................................................................
Princípios básicos da análise química....................................................................................................................................................

Fundamentos de química orgânica........................................................................................................................................................

07
37
53
62
62
66
82
86
86

MATEMÁTICA
Teoria dos conjuntos.....................................................................................................................................................................................

01

Polinômios.........................................................................................................................................................................................................

27

Geometrias Plana e Espacial.......................................................................................................................................................................
Análise combinatória e probabilidade....................................................................................................................................................

Noções básicas de estatística.....................................................................................................................................................................

Sequências e progressões...........................................................................................................................................................................
Matrizes, determinantes e sistemas lineares........................................................................................................................................

Geometria analítica........................................................................................................................................................................................

Funções...............................................................................................................................................................................................................
Trigonometria...................................................................................................................................................................................................

03
35
42
58
62
71
79
92

NOÇÕES DE DIREITO
Constituição Federal: artigos 1.º a 5.º e 144........................................................................................................................................

Código Penal Dos Crimes Contra a Vida – artigos 121 a 128 Dos Contra o Patrimonio – artigos 155 a 183 Dos
Crimes Praticados por Funcionário Público Contra a Administração em Geral – artigos 312 a 327 Dos Crimes
contra a Administração da Justiça – artigos 338 a 359 Da Falsidade de Títulos e Outros Papéis – artigos 293 a
295........................................................................................................................................................................................................................

Código Processual Penal Do Inquérito Policial: artigos 4.º a 23 Do Exame do Corpo de Delito, e das Perícias em
Geral: artigos 155 a 184. Dos Indícios: artigo 239 Dos Peritos e Intérpretes: artigos 275 a 281.....................................

Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo (Lei Complementar n.º 207/79 e Lei Complementar n.º 922/02).

01

33
44
56

SUMÁRIO
NOÇÕES DE CRIMINOLOGIA
Conceito, método, objeto e finalidade da Criminologia................................................................................................................

01

Teorias sociológicas da criminalidade....................................................................................................................................................

04

O Estado Democrático de Direito e a prevenção da infração penal..........................................................................................

09

Vitimologia.......................................................................................................................................................................................................

08

NOÇÕES DE CRIMINALÍSTICA
Definições E Objetivos; Áreas De Atuação Da Criminalística........................................................................................................

01

Locais de Crime – definição e classificação; Preservação de locais de crime; Vestígios e indícios encontrados nos
locais de crime; Modalidades de perícias criminais.........................................................................................................................

04

Corpo de delito – conceito........................................................................................................................................................................

02

NOÇÕES DE MEDICINA LEGAL
Medicina Legal: conceitos...........................................................................................................................................................................

01

Traumatologia forense...................................................................................................................................................................................

01

Antropologia forense....................................................................................................................................................................................

Sexologia forense...........................................................................................................................................................................................

Tanatologia........................................................................................................................................................................................................
Toxicologia Forense........................................................................................................................................................................................

01
01
03
04

CONHECIMENTOS EM LÓGICA
Conceitos iniciais do raciocínio lógico: proposições, valores lógicos, conectivos, tabelas-verdade, tautologia,
contradição, equivalência entre proposições, negação de uma proposição, validade de argumentos.....................

01

Verdades e mentiras....................................................................................................................................................................................

31

Estruturas lógicas e lógica de argumentação e Questões de associação..............................................................................

Diagramas lógicos (silogismos)...............................................................................................................................................................

26

31

SUMÁRIO
CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA
Sistemas operacionais MS Windows XP, Vista e 7; operação e configuração..........................................................................

Softwares aplicativos: processadores de texto, planilhas eletrônicas, bancos de dados, multimídia, armazenamento de dados, cópia de segurança, geração e digitalização de material escrito. Softwares utilitários básicos
dos sistemas operacionais.............................................................................................................................................................................
Internet e intranet: navegadores, correio eletrônico, transferência de arquivos, sistemas de busca e pesquisa.......

Comunicação: noções de protocolos de comunicação em redes; acesso remoto.................................................................

Computadores pessoais (desktops, notebooks, tablets e netbooks) e periféricos: classificação, noções gerais e
operação...............................................................................................................................................................................................................
Segurança da Informação: hash, criptografia, códigos maliciosos...............................................................................................

01

19
48
48
64
87

CONTABILIDADE
Contabilidade Geral: conceito, objeto e finalidade............................................................................................................................

01

Escrituração: métodos e processos de escrituração, formalidades..............................................................................................

07

Patrimônio: conceito, aspectos do ativo, do passivo e da situação líquida..............................................................................

Demonstrações financeiras obrigatórias................................................................................................................................................
Contabilidade industrial e comercial: conceitos e campo de aplicação.....................................................................................

Impostos, taxas e tributos............................................................................................................................................................................

Matemática financeira....................................................................................................................................................................................

03
11
16
21
28

ÍNDICE
NOÇÕES DE DIREITO
Constituição Federal: artigos 1.º a 5.º e 144....................................................................................................................................................................

Código Penal Dos Crimes Contra a Vida – artigos 121 a 128 Dos Contra o Patrimonio – artigos 155 a 183 Dos Crimes
Praticados por Funcionário Público Contra a Administração em Geral – artigos 312 a 327 Dos Crimes contra a Administração
da Justiça – artigos 338 a 359 Da Falsidade de Títulos e Outros Papéis – artigos 293 a 295.......................................................................
Código Processual Penal Do Inquérito Policial: artigos 4.º a 23 Do Exame do Corpo de Delito, e das Perícias em Geral:
artigos 155 a 184. Dos Indícios: artigo 239 Dos Peritos e Intérpretes: artigos 275 a 281..............................................................................
Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo (Lei Complementar n.º 207/79 e Lei Complementar n.º 922/02)............................

01

33

44
56

Resposta:Letra A. Em concordância com o Art. 3º
Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I - CONstruir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - GArantir o desenvolvimento nacional;
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.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL: ARTIGOS 1.º A
5.º E 144

EXERCÍCIO COMENTADO
1. (CORE-BA – AGENTE – DÉDALUS CONCURSOS –
2018) Assinale a alternativa que representa um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
a) Garantir o desenvolvimento nacional.
b) Manter a soberania.
c) Promover a dignidade da pessoa humana.
d) Assegurar o pluralismo político.

Direitos e garantias fundamentais; Direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de
nacionalidade, direitos políticos, partidos políticos.
O capítulo I do título II é intitulado “direitos e deveres individuais e coletivos”. Da própria nomenclatura do
capítulo já se extrai que a proteção vai além dos direitos
do indivíduo e também abrange direitos da coletividade. A maior parte dos direitos enumerados no artigo 5º
do texto constitucional é de direitos individuais, mas são
incluídos alguns direitos coletivos e mesmo remédios
constitucionais próprios para a tutela destes direitos coletivos (ex.: mandado de segurança coletivo).
1) Brasileiros e estrangeiros
O caput do artigo 5º aparenta restringir a proteção
conferida pelo dispositivo a algumas pessoas, notadamente, “aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País”. No entanto, tal restrição é apenas aparente e tem
sido interpretada no sentido de que os direitos estarão
protegidos com relação a todas as pessoas nos limites da
soberania do país.
Em razão disso, por exemplo, um estrangeiro pode
ingressar com habeas corpus ou mandado de segurança, ou então intentar ação reivindicatória com relação a
imóvel seu localizado no Brasil (ainda que não resida no
país).
Somente alguns direitos não são estendidos a todas
as pessoas. A exemplo, o direito de intentar ação popular
exige a condição de cidadão, que só é possuída por nacionais titulares de direitos políticos.
2) Relação direitos-deveres
O capítulo em estudo é denominado “direitos e garantias deveres e coletivos”, remetendo à necessária relação direitos-deveres entre os titulares dos direitos fundamentais. Acima de tudo, o que se deve ter em vista
é a premissa reconhecida nos direitos fundamentais de
que não há direito que seja absoluto, correspondendo-se
para cada direito um dever. Logo, o exercício de direitos fundamentais é limitado pelo igual direito de mesmo
exercício por parte de outrem, não sendo nunca absolutos, mas sempre relativos.
Explica Canotilho1 quanto aos direitos fundamentais:
“a ideia de deveres fundamentais é suscetível de ser entendida como o ‘outro lado’ dos direitos fundamentais.
Como ao titular de um direito fundamental corresponde
um dever por parte de um outro titular, poder-se-ia dizer
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 2. ed. Coimbra: Almedina, 1998, p. 479.
1
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Constituição da República Federativa do Brasil de
1988 e os Princípios fundamentais.
Na Magma Carta de 1988, os princípios fundamentais
aparecem no Título I, o qual é composto por quatro artigos, sendo que, cada um desses dispositivos apresenta
um tipo de princípio fundamental.
O art. 1º trata dos fundamentos da República Federativa do Brasil, que são: a) A soberania; b) Cidadania; c)
Dignidade da pessoa humana; d) Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; e o e) Pluralismo político.
Já o art. 2º trata do princípio da separação de Poderes, ou seja, que o poder Legislativa, Executivo e o Judiciário são independentes (não precisa de um para o
outro atuar) no entanto, devem ser harmônicos (um irá
completar o outro).
O art. 3º, traz os objetivos fundamentais que são: a)
Construção de uma sociedade livre justa e solidária; b)
Garantir o desenvolvimento nacional; c) Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; e por último, e) promover o bem de
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade
e quaisquer outras formas de discriminação.
Finalizando, o art. 4º traz os princípios nas relações internacionais que são a independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos,
não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da
paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo
e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político.
Neste diapasão, muitos doutrinadores, classificam os
princípios constitucionais em duas espécies:
I) Princípios político-constitucionais: são os que representam decisões políticas fundamentais, conformadoras de nossa Constituição, ou seja, os
chamados princípios fundamentais, que preveem
as características essenciais do Estado brasileiro.
Exemplo: princípio da separação de poderes, o
pluralismo político, dignidade da pessoa humana,
dentre outros.
II) Princípios jurídico-constitucionais: esses princípios
são classificados como “gerais”, pois se referem à
ordem jurídica nacional, os quais estão dispersos
pelo texto constitucional. Exemplo: devido processo legal, do juiz natural, legalidade, dentre outros.
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que o particular está vinculado aos direitos fundamentais como destinatário de um dever fundamental. Neste
sentido, um direito fundamental, enquanto protegido,
pressuporia um dever correspondente”. Com efeito, a
um direito fundamental conferido à pessoa corresponde
o dever de respeito ao arcabouço de direitos conferidos
às outras pessoas.
3) Direitos e garantias em espécie
Preconiza o artigo 5º da Constituição Federal em seu
caput:
Artigo 5º, caput, CF. Todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes [...].
O caput do artigo 5º, que pode ser considerado um
dos principais (senão o principal) artigos da Constituição
Federal, consagra o princípio da igualdade e delimita as
cinco esferas de direitos individuais e coletivos que merecem proteção, isto é, vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Os incisos deste artigo delimitam
vários direitos e garantias que se enquadram em alguma
destas esferas de proteção, podendo se falar em duas esferas específicas que ganham também destaque no texto
constitucional, quais sejam, direitos de acesso à justiça e
direitos constitucionais-penais.
- Direito à igualdade
Abrangência
Observa-se, pelo teor do caput do artigo 5º, CF, que o
constituinte afirmou por duas vezes o princípio da igualdade:

NOÇÕES DE DIREITO

Artigo 5º, caput, CF. Todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes [...].
Não obstante, reforça este princípio em seu primeiro
inciso:
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Artigo 5º, I, CF. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição.
Este inciso é especificamente voltado à necessidade
de igualdade de gênero, afirmando que não deve haver nenhuma distinção sexo feminino e o masculino, de
modo que o homem e a mulher possuem os mesmos
direitos e obrigações.
Entretanto, o princípio da isonomia abrange muito
mais do que a igualdade de gêneros, envolve uma perspectiva mais ampla.
O direito à igualdade é um dos direitos norteadores
de interpretação de qualquer sistema jurídico. O primeiro
enfoque que foi dado a este direito foi o de direito civil,
enquadrando-o na primeira dimensão, no sentido de que
a todas as pessoas deveriam ser garantidos os mesmos
direitos e deveres. Trata-se de um aspecto relacionado à
igualdade enquanto liberdade, tirando o homem do arbítrio dos demais por meio da equiparação. Basicamente,
estaria se falando na igualdade perante a lei.

No entanto, com o passar dos tempos, se percebeu
que não bastava igualar todos os homens em direitos e
deveres para torná-los iguais, pois nem todos possuem
as mesmas condições de exercer estes direitos e deveres.
Logo, não é suficiente garantir um direito à igualdade
formal, mas é preciso buscar progressivamente a igualdade material. No sentido de igualdade material que
aparece o direito à igualdade num segundo momento,
pretendendo-se do Estado, tanto no momento de legislar quanto no de aplicar e executar a lei, uma postura de
promoção de políticas governamentais voltadas a grupos vulneráveis.
Assim, o direito à igualdade possui dois sentidos notáveis: o de igualdade perante a lei, referindo-se à aplicação uniforme da lei a todas as pessoas que vivem em
sociedade; e o de igualdade material, correspondendo
à necessidade de discriminações positivas com relação
a grupos vulneráveis da sociedade, em contraponto à
igualdade formal.
Ações afirmativas
Neste sentido, desponta a temática das ações afirmativas, que são políticas públicas ou programas privados
criados temporariamente e desenvolvidos com a finalidade de reduzir as desigualdades decorrentes de discriminações ou de uma hipossuficiência econômica ou
física, por meio da concessão de algum tipo de vantagem
compensatória de tais condições.
Quem é contra as ações afirmativas argumenta que,
em uma sociedade pluralista, a condição de membro de
um grupo específico não pode ser usada como critério
de inclusão ou exclusão de benefícios. Ademais, afirma-se que elas desprivilegiam o critério republicano do mérito (segundo o qual o indivíduo deve alcançar determinado cargo público pela sua capacidade e esforço, e não
por pertencer a determinada categoria); fomentariam o
racismo e o ódio; bem como ferem o princípio da isonomia por causar uma discriminação reversa.
Por outro lado, quem é favorável às ações afirmativas
defende que elas representam o ideal de justiça compensatória (o objetivo é compensar injustiças passadas, dívidas históricas, como uma compensação aos negros por
tê-los feito escravos, p. ex.); representam o ideal de justiça distributiva (a preocupação, aqui, é com o presente.
Busca-se uma concretização do princípio da igualdade
material); bem como promovem a diversidade.
Neste sentido, as discriminações legais asseguram a
verdadeira igualdade, por exemplo, com as ações afirmativas, a proteção especial ao trabalho da mulher e do
menor, as garantias aos portadores de deficiência, entre
outras medidas que atribuam a pessoas com diferentes
condições, iguais possibilidades, protegendo e respeitando suas diferenças2. Tem predominado em doutrina
e jurisprudência, inclusive no Supremo Tribunal Federal,
que as ações afirmativas são válidas.

SANFELICE, Patrícia de Mello. Comentários aos artigos I e II. In: BALERA, Wagner (Coord.). Comentários à Declaração Universal dos
Direitos do Homem. Brasília: Fortium, 2008, p. 08.
2

- Direito à vida

§ 2º Aquele que se omite em face dessas condutas,
quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de um a quatro anos.
§ 3º Se resulta lesão corporal de natureza grave ou
gravíssima, a pena é de reclusão de quatro a dez anos;
se resulta morte, a reclusão é de oito a dezesseis anos.
§ 4º Aumenta-se a pena de um sexto até um terço:
I - se o crime é cometido por agente público;
II – se o crime é cometido contra criança, gestante,
portador de deficiência, adolescente ou maior de 60
(sessenta) anos;
III - se o crime é cometido mediante sequestro.
§ 5º A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada.
§ 6º O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de
graça ou anistia.
§ 7º O condenado por crime previsto nesta Lei, salvo a
hipótese do § 2º, iniciará o cumprimento da pena em
regime fechado.

Abrangência

Vedação à tortura
De forma expressa no texto constitucional destaca-se
a vedação da tortura, corolário do direito à vida, conforme previsão no inciso III do artigo 5º:
Artigo 5º, III, CF. Ninguém será submetido a tortura
nem a tratamento desumano ou degradante.
A tortura é um dos piores meios de tratamento desumano, expressamente vedada em âmbito internacional,
como visto no tópico anterior. No Brasil, além da disciplina constitucional, a Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997
define os crimes de tortura e dá outras providências, destacando-se o artigo 1º:
Art. 1º Constitui crime de tortura:
I - constranger alguém com emprego de violência
ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou
mental:
a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa;
b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa;
c) em razão de discriminação racial ou religiosa;
II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça,
a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de
aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
§ 1º Na mesma pena incorre quem submete pessoa
presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento
físico ou mental, por intermédio da prática de ato não
previsto em lei ou não resultante de medida legal.
BARRETO, Ana Carolina Rossi; IBRAHIM, Fábio Zambitte. Comentários aos Artigos III e IV. In: BALERA, Wagner (Coord.). Comentários
à Declaração Universal dos Direitos do Homem. Brasília: Fortium,
2008, p. 15.
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- Direito à liberdade
O caput do artigo 5º da Constituição assegura a proteção do direito à liberdade, delimitada em alguns incisos que o seguem.
Liberdade e legalidade
Prevê o artigo 5º, II, CF:
Artigo 5º, II, CF. Ninguém será obrigado a fazer ou
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.
O princípio da legalidade se encontra delimitado neste
inciso, prevendo que nenhuma pessoa será obrigada a fazer
ou deixar de fazer alguma coisa a não ser que a lei assim
determine. Assim, salvo situações previstas em lei, a pessoa
tem liberdade para agir como considerar conveniente.
Portanto, o princípio da legalidade possui estrita relação com o princípio da liberdade, posto que, a priori,
tudo à pessoa é lícito. Somente é vedado o que a lei expressamente estabelecer como proibido. A pessoa pode
fazer tudo o que quiser, como regra, ou seja, agir de
qualquer maneira que a lei não proíba.
Liberdade de pensamento e de expressão
O artigo 5º, IV, CF prevê:
Artigo 5º, IV, CF. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.
Consolida-se a afirmação simultânea da liberdade de
pensamento e da liberdade de expressão.
Em primeiro plano tem-se a liberdade de pensamento. Afinal, “o ser humano, através dos processos internos
de reflexão, formula juízos de valor. Estes exteriorizam
nada mais do que a opinião de seu emitente. Assim, a regra constitucional, ao consagrar a livre manifestação do
pensamento, imprime a existência jurídica ao chamado
direito de opinião”4. Em outras palavras, primeiro existe o
direito de ter uma opinião, depois o de expressá-la.
No mais, surge como corolário do direito à liberdade
de pensamento e de expressão o direito à escusa por
convicção filosófica ou política:
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NOÇÕES DE DIREITO

O caput do artigo 5º da Constituição assegura a proteção do direito à vida. A vida humana é o centro gravitacional em torno do qual orbitam todos os direitos da
pessoa humana, possuindo reflexos jurídicos, políticos,
econômicos, morais e religiosos. Daí existir uma dificuldade em conceituar o vocábulo vida. Logo, tudo aquilo
que uma pessoa possui deixa de ter valor ou sentido se
ela perde a vida. Sendo assim, a vida é o bem principal
de qualquer pessoa, é o primeiro valor moral inerente a
todos os seres humanos3.
No tópico do direito à vida tem-se tanto o direito de
nascer/permanecer vivo, o que envolve questões como
pena de morte, eutanásia, pesquisas com células-tronco e
aborto; quanto o direito de viver com dignidade, o que
engloba o respeito à integridade física, psíquica e moral, incluindo neste aspecto a vedação da tortura, bem como a garantia de recursos que permitam viver a vida com dignidade.
Embora o direito à vida seja em si pouco delimitado
nos incisos que seguem o caput do artigo 5º, trata-se de
um dos direitos mais discutidos em termos jurisprudenciais e sociológicos. É no direito à vida que se encaixam
polêmicas discussões como: aborto de anencéfalo, pesquisa com células tronco, pena de morte, eutanásia, etc.
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Artigo 5º, VIII, CF. 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.
Trata-se de instrumento para a consecução do direito assegurado na Constituição Federal – não basta permitir que
se pense diferente, é preciso respeitar tal posicionamento.
Com efeito, este direito de liberdade de expressão é
limitado. Um destes limites é o anonimato, que consiste
na garantia de atribuir a cada manifestação uma autoria
certa e determinada, permitindo eventuais responsabilizações por manifestações que contrariem a lei.
Tem-se, ainda, a seguinte previsão no artigo 5º, IX, CF:
Artigo 5º, IX, CF. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.
Consolida-se outra perspectiva da liberdade de expressão, referente de forma específica a atividades intelectuais, artísticas, científicas e de comunicação. Dispensa-se, com relação a estas, a exigência de licença para
a manifestação do pensamento, bem como veda-se a
censura prévia.
A respeito da censura prévia, tem-se não cabe impedir a divulgação e o acesso a informações como modo de
controle do poder. A censura somente é cabível quando
necessária ao interesse público numa ordem democrática, por exemplo, censurar a publicação de um conteúdo
de exploração sexual infanto-juvenil é adequado.
O direito à resposta (artigo 5º, V, CF) e o direito à
indenização (artigo 5º, X, CF) funcionam como a contrapartida para aquele que teve algum direito seu violado
(notadamente inerentes à privacidade ou à personalidade) em decorrência dos excessos no exercício da liberdade de expressão.
Liberdade de crença/religiosa
Dispõe o artigo 5º, VI, CF:

NOÇÕES DE DIREITO

Artigo 5º, VI, CF. 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 a suas liturgias.
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Cada pessoa tem liberdade para professar a sua fé como
bem entender dentro dos limites da lei. Não há uma crença
ou religião que seja proibida, garantindo-se que a profissão
desta fé possa se realizar em locais próprios.
Nota-se que a liberdade de religião engloba 3 tipos
distintos, porém intrinsecamente relacionados de liberdades: a liberdade de crença; a liberdade de culto; e a
liberdade de organização religiosa.
Consoante o magistério de José Afonso da Silva5,
entra na liberdade de crença a liberdade de escolha da
religião, a liberdade de aderir a qualquer seita religiosa,
a liberdade (ou o direito) de mudar de religião, além da
liberdade de não aderir a religião alguma, assim como
a liberdade de descrença, a liberdade de ser ateu e de
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exprimir o agnosticismo, apenas excluída a liberdade de
embaraçar o livre exercício de qualquer religião, de qualquer crença. A liberdade de culto consiste na liberdade
de orar e de praticar os atos próprios das manifestações
exteriores em casa ou em público, bem como a de recebimento de contribuições para tanto. Por fim, a liberdade
de organização religiosa refere-se à possibilidade de estabelecimento e organização de igrejas e suas relações
com o Estado.
Como decorrência do direito à liberdade religiosa, assegurando o seu exercício, destaca-se o artigo 5º, VII, CF:
Artigo 5º, VII, CF. É assegurada, nos termos da lei, a
prestação de assistência religiosa nas entidades civis e
militares de internação coletiva.
O dispositivo refere-se não só aos estabelecimentos
prisionais civis e militares, mas também a hospitais.
Ainda, surge como corolário do direito à liberdade religiosa o direito à escusa por convicção religiosa:
Artigo 5º, VIII, CF. 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.
Sempre que a lei impõe uma obrigação a todos, por
exemplo, a todos os homens maiores de 18 anos o alistamento militar, não cabe se escusar, a não ser que tenha
fundado motivo em crença religiosa ou convicção filosófica/política, caso em que será obrigado a cumprir uma
prestação alternativa, isto é, uma outra atividade que não
contrarie tais preceitos.
Liberdade de informação
O direito de acesso à informação também se liga a
uma dimensão do direito à liberdade. Neste sentido, prevê o artigo 5º, XIV, CF:
Artigo 5º, XIV, CF. É assegurado a todos o acesso à
informação e resguardado o sigilo da fonte, quando
necessário ao exercício profissional.
Trata-se da liberdade de informação, consistente na liberdade de procurar e receber informações e ideias por quaisquer meios, independente de fronteiras, sem interferência.
A liberdade de informação tem um caráter passivo, ao
passo que a liberdade de expressão tem uma característica ativa, de forma que juntas formam os aspectos ativo
e passivo da exteriorização da liberdade de pensamento:
não basta poder manifestar o seu próprio pensamento, é
preciso que ele seja ouvido e, para tanto, há necessidade
de se garantir o acesso ao pensamento manifestado para
a sociedade.
Por sua vez, o acesso à informação envolve o direito
de todos obterem informações claras, precisas e verdadeiras a respeito de fatos que sejam de seu interesse,
notadamente pelos meios de comunicação imparciais e
não monopolizados (artigo 220, CF). No entanto, nem
sempre é possível que a imprensa divulgue com quem
obteve a informação divulgada, sem o que a segurança
desta poderia ficar prejudicada e a informação inevitavelmente não chegaria ao público.

