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Prefácio à 10.ª edição

E

sta 10.ª edição do Comentários ao Código Penal assinala uma nova etapa no tratamento das inúmeras questões atinentes à Parte Geral e Especial do Código Penal
brasileiro, com absoluta fidelidade às suas origens e propostas.

Trata-se, assim, de texto jurídico de especificidade própria, como instrumento
teórico-prático útil à apreensão direta dos mais relevantes problemas doutrinários e
jurisprudenciais versando sobre a lei penal brasileira.

Destina-se, como sempre, a todos que tenham de alguma maneira interesse na seara
penal – acadêmicos e operadores do Direito –, dada a sua forma densa mas verticalizada,
especialmente a partir desta edição.
Com a observação ut supra, quer-se distinguir o sentido de ampliação da pesquisa
envolvendo a doutrina e a jurisprudência selecionada no exame dos vários setores que
compõem o Direito Penal. Isso quer dizer: de um primeiro momento mais conciso, passa-se agora ao necessário aprofundamento teórico.
É evidente que resta mantida nesta edição a estrutura metodológica do livro – conexões lógicas com os vários ramos do Direito, note bem.
Além de agasalhar as mais recentes decisões dos Tribunais Superiores, encontra-se
devidamente atualizada (Lei 13.008/2014; Lei 12.984/2014; Lei 12.978/2014) e ampliada.
O presente texto jurídico tem como objetivo maior não só contribuir para o conhecimento do Direito Penal, mas, sobretudo, para sua aplicação mais justa e célere.
Por fim, externam-se agradecimentos à Editora Revista dos Tribunais, em especial à
Marisa Harms e sua equipe.
Norte do Paraná, verão de 2014.
O AUTOR.

Prefácio à 7.ª edição

É

com prazer que passo à mão dos leitores a 7.ª edição do Comentários ao Código
Penal, atualizada, ampliada e detalhadamente revisada.

A estrutura gráfica foi modificada nesta nova edição, com intuito de tornar sua
leitura e consulta mais fácil e clara.

Como nas edições anteriores e no contexto do seguimento editorial próprio de códigos
comentados, discorre-se sobre as Partes Geral e Especial do Código Penal brasileiro, com
a profundidade e detalhes necessários, não só ao exercício profissional, como também à
realização de provas, exames e concursos públicos.
Aliás, esta última perspectiva contou com a colaboração de Ivan Luís Marques, autor
e conhecido professor de inúmeros cursos dirigidos à preparação do Exame de Ordem
e de concursos jurídicos.
Para além de se encontrar devidamente atualizada, com as mais recentes alterações
havidas no Código Penal, Processo Penal e Execução Penal, conta a obra com importantes
conexões lógicas com os vários ramos do direito positivo brasileiro.
Convém ainda destacar tópico particularmente interessante para aqueles que se
dedicam à exames e concursos, denominado Note bem, onde se encontram destacados
assuntos controversos, dúvidas e particularidades de suma importância para tal propósito.
Por fim, patenteia-se o reconhecimento do Autor à Editora Revista dos Tribunais, em
seus 100 anos de existência, em especial à Dra. Giselle Tapai.
Londrina, outono de 2012.
O AUTOR.

Prefácio à 6.ª edição

N

as pegadas da anterior, esta 6.ª edição vem a lume, atualizada e detalhadamente
revisada. Agregue-se a isso a ampliação da Casuística, com os mais recentes
julgados dos Tribunais Superiores.

A sua estrutura gráfica e prática é mantida nesta nova edição, com exposição concisa
e densa dos mais variados temas penais.
Resta presente também a finalidade propiciar aos profissionais e acadêmicos de Direito um estudo sintético, objetivo e atualizado da doutrina e jurisprudência relativas
ao Código Penal brasileiro em vigor, tais como as Leis 12.012/2009 (telefone celular
nos presídios), 12.015/2009 (delitos sexuais), 11.923/2009 (sequestro relâmpago),
12.033/2009 e 12.299/2010; além das Leis 11.942/2009 e, especialmente, a recente
12.258/2010 (monitoração eletrônica), que alteraram a Lei de Execução Penal.
Ademais, fez-se importante conexão lógica com a matéria processual penal (atualizada – Leis 11.689/2008, 11.690/2008 e 11.719/2008), além da devida correção do texto
conforme a reforma ortográfica da língua portuguesa (Decreto 6.583/2008).
Por último, registre-se o reconhecimento à Editora Revista dos Tribunais e, em especial, aos Drs. Giselle Tapai e Ivan Luís Marques da Silva, do editorial.
Maringá/Londrina, verão de 2011.
O AUTOR

Prefácio à 5.ª edição

É

com prazer que se apresenta ao leitor a 5.ª edição da obra Comentários ao Código
Penal, inteiramente renovada.

O seu caráter funcional alcança especial destaque nesta edição de 2010, vazada em formato gráfico moderno e escorreito. Expõe-se – de forma concisa, mas densa e
pragmática – os mais variados temas do Direito Penal.

A presente obra tem por finalidade propiciar aos profissionais e acadêmicos de Direito,
um estudo sintético, objetivo e atualizado da doutrina e jurisprudência relativas ao Código Penal brasileiro em vigor, tais como, a Leis 12.012/2009 (telefone celular nos presídios), 12.015/2009 (delitos sexuais), 11.923/2009 (sequestro relâmpago), 12.033/2009,
11.942/2009 e, especialmente, a recente Lei 12.258/2010 (monitoramento eletrônico).
Para além, fez-se importante conexão lógica com a matéria processual penal (atualizada – Leis 11.689/2008, 11.690/2008 e 11.719/2008), além da devida correção do texto
conforme a reforma ortográfica da língua portuguesa (Decreto 6.583/2008).
Por último, registre-se o reconhecimento à Editora Revista dos Tribunais e, em especial, aos Drs. Giselle Tapai e Ivan Luís Marques da Silva, do editorial.
Maringá/Londrina, inverno de 2010.
O AUTOR

Prefácio à 4.ª edição

A

presente obra – Comentários ao Código Penal – veio a lume com o escopo de propiciar
ao profissional e ao acadêmico de Direito um texto sintético, objetivo e atualizado
da doutrina e da jurisprudência referentes ao Código Penal brasileiro em vigor.

O seu caráter de instrumento funcional está ainda mais desenvolvido nesta edição
de 2007.

Assim, vem concebida com projeto gráfico diferenciado, em duas colunas, que, além
de dar-lhe roupagem nova, propicia tratamento mais denso – em termos gráficos – da
matéria veiculada, com economia de espaço.
Encontra-se também completamente atualizada inclusive com as Leis 11.466/2007
e 11.464/2007.
No tópico Note Bem são inseridas as mais relevantes conexões lógicas no contexto
dos vários ramos do ordenamento jurídico (v.g. Direito Penal, Processual Penal, Constitucional, Administrativo etc.). Ademais, nesse item, busca-se ainda destacar aspectos
relevantes e controvertidos da matéria, de grande utilidade no estudo para concursos
ou exames jurídicos.
Na jurisprudência selecionada, dá-se primazia à atualidade e à qualidade das decisões,
em detrimento do volume ou da quantidade. Assim procurou-se coletar o maior número
possível de acórdãos relativos aos anos 2005 e 2006.
Por derradeiro, espera-se que esta obra, cada vez mais aperfeiçoada, possa alcançar
seu escopo maior.
Resta externar agradecimentos à Editora Revista dos Tribunais, em especial aos Drs.
Carlos Henrique de Carvalho Filho, Antonio Belinelo e Giselle de Melo BragaTapai, pelo
apoio e compreensão fraternos.
Norte do Paraná, outono de 2007.
O AUTOR

Prefácio à 3.ª edição

A

presente obra – Comentários ao Código Penal – veio a lume com o escopo de propiciar
ao profissional e ao acadêmico de Direito um texto sintético, objetivo e atualizado
da doutrina e da jurisprudência referentes ao Código Penal brasileiro em vigor.

O seu caráter de instrumento funcional está ainda mais desenvolvido nesta edição
de 2006.

Assim, vem concebida com projeto gráfico diferenciado, em duas colunas, que, além
de dar-lhe roupagem nova, propicia tratamento mais denso – em termos gráficos – da
matéria veiculada, com economia de espaço.
Encontra-se também completamente atualizada inclusive com a recente decisão do
STF sobre progressão em crime hediondo, e os reflexos daí decorrentes.
No tópico Note Bem são inseridas as mais relevantes conexões lógicas no contexto
dos vários ramos do ordenamento jurídico (v.g. Direito Penal, Processual Penal, Constitucional, Administrativo etc.). Ademais, nesse item, busca-se ainda destacar aspectos
relevantes e controvertidos da matéria, de grande utilidade no estudo para concursos
ou exames jurídicos.
Na jurisprudência selecionada, dá-se primazia à atualidade e à qualidade das decisões,
em detrimento do volume ou da quantidade. Assim procurou-se coletar o maior número
possível de acórdãos relativos aos anos 2005 e 2006.
Por derradeiro, espera-se que esta obra, cada vez mais aperfeiçoada, possa alcançar
seu escopo maior.
Resta externar agradecimentos à Editora Revista dos Tribunais, em especial aos Drs.
Carlos Henrique de Carvalho Filho, Antonio Belinelo e Giselle de Melo Braga Tapai, pelo
apoio e compreensão fraternos.
Norte do Paraná, outono de 2006.
O AUTOR

Prefácio à 2.ª edição

O

s presentes Comentários se oferecem ao leitor como um instrumento teórico-prático necessário ao conhecimento do chamado Direito Penal nuclear, contido
nas Partes Geral e Especial do Código Penal brasileiro.

Trata-se de obra com especificidade própria, dotada de clareza e grande objetividade
com vistas a propiciar apreensão direta e funcional das mais relevantes questões doutrinárias e jurisprudenciais versando sobre a lei substantiva penal.
Destina-se a todos os que tenham de alguma maneira interesse na matéria, em especial aos operadores do Direito, dada sua forma concisa – mas densa –, e pragmática de
exposição dos mais variados temas.
Vem ela ordenada de modo a facilitar a consulta da doutrina e jurisprudência recentes, com destaque para os aspectos controvertidos. Indica-se, ainda, literatura jurídica
pertinente ao assunto. Ao final do livro, o índice alfabético-remissivo torna mais ágil a
localização de determinada palavra ou conceito.
No campo do tratamento jurisprudencial, agasalha-se nesta edição uma metodologia mais consentânea com sua finalidade. Isso vale dizer: dá-se primazia à atualidade e
à qualidade das decisões, em detrimento do volume ou da quantidade. Nesse sentido,
procurou-se selecionar a jurisprudência a partir do ano 2000, salvo raras exceções. A
ausência de jurisprudência em certos artigos significa não ter sido encontrada no período referido. Ademais, procede-se a devida atualização no que concerne ao Código Civil
(Lei 10.406/2002).

Espera-se que estes Comentários possam alcançar seu desiderato, contribuindo não
só para mais cabal inteligência do Direito Penal, mas, sobretudo, para sua aplicação mais
justa e célere.
Por derradeiro, externam-se sinceros agradecimentos aos diretores da Editora Revista
dos Tribunais: Carlos Henrique de Carvalho Filho e Dr. Antonio Belinelo, pela apoio leal
e compreensão fraterna.
Maringá, inverno de 2003.
O AUTOR
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