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Apresentação da  
quarta edição

Imaginávamos que este livro seria muito bem recebido por acadêmicos 
e profissionais das mais diversas carreiras, pois o volume da Parte Geral do 
Lições já havia se consolidado entre as referências na literatura penal. Mesmo 
otimistas, no entanto, não prevíamos que em menos de dois anos alcança-
ríamos quatro edições de um trabalho que foi muito difícil terminar e que 
ainda merece maior atenção em alguns tópicos.

Dois fatores condicionaram a renovação das edições: o primeiro, ligado à 
promulgação de novas leis em torno dos crimes contra a pessoa; o segundo, a 
ampla divulgação do livro por fontes variadas, a começar pela D’Plácido, sempre 
atenta na otimização do produto e em promoções aos consumidores, passando 
por colegas de Universidades e findando com as indicações dos leitores, alguns 
já assíduos, outros mais recentes. De certo modo, portanto, os agradecimentos 
ao público se estendem - a contragosto, em alguns pontos, é verdade, pois o 
Direito penal não deveria ser o meio empregado - também ao legislador.

Ao mesmo tempo em que colhemos os bônus, recebemos os ônus. A 
responsabilidade de quem decide comentar e explorar o principal capítulo 
da Parte Especial do Código Penal não se traduz unicamente (não obstante 
extremamente relevante e, por vezes, esquecida) na honestidade intelectual, 
creditando que várias ideias lançadas no papel foram extraídas e/ou impor-
tadas de outros autores, senão também em uma atenta revisão e atualização 
jurisprudencial. Diferente do que é comum, não copiamos e colamos decisões 
de forma aleatória, mas sim as explicamos no contexto de cada tópico, seja 
para concordar, seja para discordar dos julgadores. Acreditamos ser essencial 
tomar uma posição e fundamentá-la de maneira técnica e científica, inclusive 
para que o leitor possa formar a sua opinião.
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Considerando as densas referências bibliográficas e a extensa pesquisa de 
decisões dos mais diversos Tribunais nas edições passadas, os novos acréscimos 
são bastante pontuais, enfatizando-se, com a lealdade que nos é peculiar: (1) 
o exercício do direito de morte digna (eutanásia) por adolescentes; (2) a con-
denação do Brasil (caso Márcia Barbosa de Souza) por feminicídio pela CIDH; 
(3) a autorização judicial para transfusão sanguínea em bebês filhos de pais 
Testemunhas de Jeová; (4) a não criminalização do aborto visando à valoração 
da cidadania das mulheres; (5) a descriminalização do aborto pela Corte Cons-
titucional Colombiana quando a gestação não ultrapassa vinte e quatro semanas; 
(6) a equiparação pela jurisprudência da injúria racial ao racismo para fins de 
imprescritibilidade delitiva; (7) a imunidade material de vereadores nos crimes 
contra a honra; (8) a mitigação da proteção da honra de pessoas públicas; (9) a 
não abolição da contravenção penal de perturbação da tranquilidade pelo delito 
de perseguição (art. 147-A); e, (10) o reforço da tutela penal da liberdade com 
o delito de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B). 

Neste processo conjunto, de análise doutrinária e jurisprudencial, busca-
mos explicitar os diversos conteúdos por meio de linguagem clara e acessível. 
A preocupação é constante em escrever da maneira mais didática possível, 
sem perder a profundidade. Esperamos que nossas lições possam continuar 
contribuindo, pois, nos últimos meses, recebemos diversas mensagens de 
leitores que encontraram as respostas às questões mais elaboradas de vários 
concursos em nosso livro. Para não estender esta apresentação, citando um 
único exemplo, foi exigido dos candidatos e das canditadas conhecimentos 
sobre a morte provocada por veículos autônomos. Ou seja, a amplitude do 
livro, seja pelo conteúdo proposto, seja pelo raio de pessoas alcançado, acabou 
por atrair a atenção - como já ocorrera com nossas outras obras - também 
dos examinadores de concursos públicos. 

É por isso que, a partir de 2022, os volumes da Parte Geral e dos Crimes 
contra a pessoa são expressamente recomendados não apenas para profissionais 
e estudantes de graduação e pós-graduação, mas também aos que se preparam 
para concursos públicos. Acreditamos que, por isso, a nossa responsabilidade 
aumenta diante das expectativas dos novos leitores que buscam uma prepa-
ração adequada aos certames. 

Aguardamos as necessárias críticas e possíveis sugestões. Os elogios são 
ótimos, porém secundários. Desejamos uma boa leitura e bons estudos. 

Março, 2022.

Os autores
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Apresentação da  
terceira edição

A alegria de anunciar esta nova edição contrasta com a tristeza do luto 
pela perda de pessoas queridas. Registramos nosso mais profundo sentimento 
de pesar aos amigos e às amigas que tiveram o ano marcado por amargas e 
inesperadas despedidas devido à terrível pandemia. Que vocês tenham forças 
para recuperar o sentido da vida!

O lançamento de uma terceira edição em tão pouco tempo decorre da 
excelente acolhida de nossas lições por toda a comunidade jurídica. Na ver-
dade, a segunda edição, tal como a primeira, esgotou-se rapidamente. Nosso 
amigo Plácido Arraes, editor-chefe da D’Plácido, já em fevereiro, comunicou 
a venda dos últimos exemplares.

A partir de então, imaginávamos necessárias pequenas emendas para 
aumentar a clareza da obra, mormente em pontos que, em tempos de isola-
mento social, não conseguimos consultar um número maior de trabalhos. Ledo 
engano! Isso porque, nosso legislador, sequencialmente, promoveu mudanças e 
acréscimos na Parte Especial do Código Penal, alcançando diretamente vários 
ilícitos previstos entre os crimes contra a pessoa.

Primeiro, por meio da Lei n° 14.132/2021, acrescentou o art. 147-A para 
prever o crime de perseguição. Segundo, com a Lei n° 14.155/2021, tornou 
mais grave o crime de violação de dispositivo informático (art. 154-A). Em 
seguida, a Lei n° 14.188/2021 criou forma qualificada da lesão corporal leve 
cometida contra a mulher por razões da condição do sexo feminino (art. 129, 
§ 13) e inseriu o tipo penal de violência psicológica contra a mulher (art. 
147-B). A tutela penal da mulher foi ampliada com a Lei n° 14.192/2021, 
que previu normas para reprimir a violência política durante as eleições e 
no exercício de direitos políticos e de funções públicas. Por último, a Lei n° 



26

14.197/2021, além de acrescentar o Título XII na Parte Especial, relativo aos 
crimes contra o Estado Democrático de Direito, revogou a Lei de Segurança 
Nacional – Lei n° 7.170/1983 – que gerava conflitos com os tipos gerais 
dedicados à tutela penal da pessoa, e também previu nova qualificadora aos 
crimes contra a honra, se qualquer deles é cometido contra os Presidentes do 
Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal 
(art. 141, II, in fine).

Soma-se à intensa produção legislativa o fato de o Congresso Nacional 
ter derrubado vetos à Lei n° 13.964/2019, o conhecido Pacote Anticrime, 
revelando, com efeito, nova qualificadora ao homicídio consistente na prática 
do crime com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido (art. 121, 
§ 2°, VIII) e nova majorante aos crimes contra a honra quando cometidos ou 
divulgados em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de 
computadores (art. 141, § 2°).

Para proceder com a atualização legal, quando possível, buscamos amparo 
no direito comparado. A contribuição estrangeira também se fará notar nos 
temas de eutanásia e aborto, com notas relativas, respectivamente, à Lei espa-
nhola n° 3/2021 que regulamentou a boa morte, e à decisão da Suprema Corte 
do México que, por unanimidade, reconheceu inconstitucional legislação que 
sancionava penalmente a interrupção voluntária da gravidez.

A atualização jurisprudencial foi realizada sem excessos. Substituímos 
algumas decisões mais antigas por outras mais recentes e destacamos novos 
posicionamentos dos Tribunais Superiores. Neste aspecto, destacamos a decisão 
do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF n° 779/DF, que entendeu 
inconstitucional a tese de legítima defesa da honra nos crimes de feminicídio. 

Também incorporamos novas obras, ainda que não recentes. A indica-
ção de novos títulos, aliás, está sempre aberta, pois o conhecimento nunca é 
demais, liberta e transforma. Aliás, ninguém deveria descartá-lo. Serve para 
afastar não só os perigos sociais da mediocridade, como também o pensamento 
penal vulgar e rotineiro.

O aplauso imediato é tentador, principalmente em um mundo virtual. 
Nosso objetivo, porém, não é agradar o senso comum, mas buscar a reflexão, 
nesta edição, especialmente, sobre as novas incriminações relacionadas à tutela 
penal da mulher. Há muito para se dialogar nestes contextos de normas femininas 
e de Judiciário, não raro, machista. Deixamos nossa contribuição, certos que, a 
depender da vontade de quem nos acompanha, em breve nos reencontramos.

Cuidem-se. Vacinem-se. 

Outubro, 2021.

João Paulo e Leonardo
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Apresentação da  
segunda edição

Em meados de 2017, quando iniciamos a redação das primeiras linhas 
deste volume, dedicado integralmente à tutela penal da pessoa, não imaginá-
vamos o terrível cenário que assolaria o mundo em 2020. Neste momento 
difícil, com o quadro epidêmico em evolução e o quantitativo de mortes em 
número crescente, torna-se secundário consignar os créditos alcançados pelo 
livro, poucos meses após sua primeira publicação.

Escrever mais de um milhar de páginas não é tarefa fácil. Porém, o es-
forço e a dedicação foram recompensados e, em pouco tempo, sendo a obra 
muito bem aceita pela comunidade acadêmica e profissionais das mais diver-
sas carreiras, já recebíamos mensagens dos leitores com elogios e sugestões. 
Nesse sentido, buscamos aperfeiçoar alguns pontos, promovendo os ajustes e 
os acréscimos necessários, em especial com as novidades legislativas.

No fim do último ano foram promulgadas duas leis relacionadas com 
o conteúdo dos crimes contra a pessoa (arts. 121 a 154-A do Código Penal). 
A primeira, Lei n° 14.071/2020, pretendeu impedir a incidência de penas 
alternativas ao condutor embriagado envolvido em crime culposo de trânsito 
e, a segunda, Lei n° 14.110/2020, deu nova redação ao delito de denunciação 
caluniosa. Além das novidades legais internas, enfatizamos a promulgação da 
Lei n° 27.610/2021, em solo argentino, que deixou de criminalizar o aborto 
realizado com consentimento da gestante até o final da décima quarta semana 
do processo gestacional.

As dimensões doutrinárias do livro foram ampliadas a partir do lança-
mento de várias obras em comemoração dos 80 anos de vigência do Código 
Penal. Buscamos contemplar um ou outro tópico deixado a descoberto 
na edição inaugural, mantendo-se a estrutura com a qual nosso leitor está 
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acostumado. Cada crime é apresentado sob o enfoque do bem jurídico tute-
lado e com a ilustração de casos concretos, junto com os possíveis conflitos 
aparentes de normas. O estilo permanece ousado, com a apresentação de 
nossas objeções às correntes doutrinárias e/ou teses jurisprudenciais quando 
necessárias e pertinentes e, em especial, com argumentos bem definidos. Por 
último, mantivemos os dispositivos equivalentes que fazem parte do projeto 
de novo Código Penal e as referências aos códigos anteriores.

O leitor precisa conhecer a lei, a posição doutrinária e o entendimento 
jurisprudencial. Entretanto, o mais importante é ter subsídios para refletir e 
desenvolver as próprias ideias, e não apenas aceitar prontamente o que pro-
põem os autores. Ressaltamos que nosso intuito é aprofundar cada tópico da 
obra para não oferecer um trabalho superficial. Diante do curto tempo no 
qual se esgotou a primeira edição, estamos no caminho certo. 

O desenvolvimento deste livro será sempre possível. Dependemos do 
leitor, com suas sugestões e, especialmente, com suas críticas. A obra é escrita 
a quatro mãos, porém pode ser pensada em coletivo. Ultrapassando a linha do 
conforto, ampliaremos o conhecimento pessoal e de terceiros. A ignorância 
é companheira apenas dos acomodados.

O prestígio que a primeira edição alcançou no mercado também é fruto 
do competente processo de elaboração e divulgação da Editora D’Plácido. 
Em nome dos amigos Plácido e Tales, rendemos homenagens à toda equipe 
de colaboradores. 

São Paulo e Dourados, fevereiro de 2021.

Os autores.
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Apresentação da  
primeira edição

Inicia-se por dizer, talvez o mais importante, que a presente obra não esgota 
a matéria sobre a proteção penal da pessoa humana a partir da análise dos tipos 
penais previstos no Título I da Parte Especial do Código Penal. Representaria 
enorme atrevimento de nossa parte afirmar o contrário. Na verdade, esse volume 
serve mais como lembrete da necessidade imperiosa de o leitor ter em mente 
que o Direito Penal é complexo e não pode ser estudado – aqui no tocante 
aos crimes contra a pessoa – de maneira meramente expositiva e irreflexiva.

Muitos que escrevem sobre Direito Penal, especialmente no que respeita aos 
crimes em espécie, precisam se reinventar, pois, para fins de atualização, os gêmeos 
xifópagos não viraram criminosos e as cartas injuriosas não são interceptadas com 
facilidade. O que visualizamos, após anos de produção desse livro, é que a maioria 
dos autores silencia diante de temas polêmicos, não entrando em bola dividida. 
Professores populares, com poucas exceções, reproduzem o que os penalistas 
clássicos produziram com a mesma facilidade com que viramos as páginas de 
seus livros. Tornaram-se compiladores. Esqueceram o significado de pesquisar. 

Este volume, ao contrário, embora não esqueça o que se produziu no passado, 
confronta, quando necessário, as doutrinas que muitos julgam imutáveis. Não nos 
limitamos à repetição, senão, pelo contrário, apresentamos, reforçamos e debate-
mos as diferentes visões sobre temas correlatos à tutela penal da pessoa humana 
visando, a todo momento, estimular nossos leitores à formação de um juízo crítico. 
Para tanto, também confrontamos decisões equivocadas e não olvidamos o que 
se construiu no exterior. Em outras palavras, não silenciamos na apresentação de 
críticas às decisões jurisprudenciais e valorizamos o estudo do direito comparado.

O que apresentamos se coliga idealmente ao que se produziu nas lições 
sobre os institutos jurídicos da Parte Geral do Código Penal. Pressupõe, portan-
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to, que o leitor já tenha tido contato, ainda que preliminar, ao que escrevemos 
noutro livro, especialmente em relação aos princípios penais constitucionais, 
aos delineamentos da teoria do crime e à injunção penal.

É essencial consignar, ademais, que este livro não apresentará soluções 
prontas em certos tópicos, até porque a construção do saber penal está em cons-
tante evolução, mas, salientamos, não nos furtamos de analisar com cuidado e 
profundidade várias questões bastante polêmicas. Em alguns pontos, o que aqui 
se apresenta servirá de roteiro para futuros estudos, certamente bem mais apro-
fundados e ampliados. Para não perder a configuração de um curso, nem todos os 
assuntos ganham uma extensão demasiada. Quer dizer, vamos além dos manuais 
tradicionais, mas não redigiremos monografias específicas sobre diversos temas. 

Aliás, estudar a Parte Especial do Código Penal e, neste volume, os 
crimes contra a pessoa, não significa aprender o conteúdo deste livro, ou de 
outro com linha editorial semelhante, afinal, o livro é apenas um instrumento, 
sendo os objetos de estudo as diversas discussões suscitadas e suas possíveis 
soluções. O leitor verificará que a complexidade da matéria penal também 
existe em relação aos delitos em espécie. Não surpreenderá, inclusive, se deixar 
a posição puramente passiva e passar a rever, com a leitura, algumas posições 
doutrinárias ditas imutáveis. A abertura a novos conhecimentos e a novos ar-
gumentos, por conseguinte, é uma marca dos comentários do presente tomo. 
Não apresentamos simples opiniões, mas apuradas reflexões.

Com esse perfil, não inédito para quem nos acompanha já de outros 
trabalhos, buscamos enfatizar, entre outros temas: a punição no caso de con-
taminação com o vírus HIV causador da AIDS; o contexto despenalizador 
do homicídio eutanásico; a infundada legítima defesa da honra em caso de 
homicídio passional; as questões afetas ao feminicídio; a tormentosa distinção 
entre dolo eventual e culpa consciente nos homicídios em circulação viária; a 
responsabilidade penal no contexto de veículos autônomos, nos contextos de 
colaboração à automutilação e de greve de fome pelos encarcerados; as questões 
afetas ao direito penal da medicina; o grave problema do infanticídio de gênero; 
o erro em relação ao consentimento no delito de aborto; a mutilação sexual 
em mulheres; a disponibilidade sobre o próprio corpo; o stalking; os maus-tratos 
contra animais e a legítima defesa a favor dos mesmos; os discursos de ódio; a 
eventual tutela da honra de pessoa jurídica; bullying; o ânimo de ofender nas 
caricaturas; fake news; o desaparecimento forçado de pessoas; a feminilização 
da pobreza; invasões efetuadas pelos sem-terra; o ingresso de agentes sanitários 
em domicílio de terceiros; a tutela penal das correspondências eletrônicas; a 
violação de mensagens transmitidas em via de mão única (e-mail) ou de feedback 
instantâneo (bate-papo); a prática do grampo telefônico; a violação de segredos... 

Pode haver crítica apressada que um livro denso, construído com análise 
de bibliografias específicas, de autores nacionais e estrangeiros, não se presta ao 
estudo voltado aos concursos públicos. Um tal julgamento, inclusive se com-
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partilhado, mostra-se completamente equivocado. Por evidente, um livro mais 
extenso não abrevia o tempo de preparação, mas tampouco se pode imaginar 
que um futuro magistrado, promotor, defensor, delegado, entre outros, possa 
desejar minimizar o conhecimento jurídico. O nível de exigência dos casos reais 
que muitos enfrentarão não comporta, sublinhe-se com traço grosso, uma limi-
tação de caracteres ou a mera utilização de tabelas ou mapas para memorização. 

Aliás, a ampliação de conhecimento exige, de igual modo, um esforço dos 
próprios colegas da Academia. Não se faz necessário abandonar as produções 
valiosas já tradicionais, no entanto, é premente a necessidade de prestigiar os 
novos talentos. A Ciência Penal tem recebido aportes relevantes nos últimos 
anos, consequência de defesas de dissertações e teses que, devidamente lidas 
e refletidas, muito colaboram em temas da Parte Especial do Código Penal. 
As recentes e profícuas pesquisas apresentam questões muitas vezes ignoradas 
ou já esquecidas e, portanto, não podem se perder pela vaidade intelectual 
dos mais antigos. De nossa parte, continuaremos a abrir espaço ao moderno, 
certos que o pluralismo de ideias contribuiu no ensinar. 

A cientificidade da obra é realçada por sua extensa bibliografia. Seguin-
do a estratégia do volume anterior, mantivemos o rigor nas fontes utilizadas. 
Comentamos os delitos baseados em artigos científicos e livros específicos. 
As lições estão estruturadas sequencialmente e seguem a ordem dos seis capí-
tulos do Título I da Parte Especial. A análise inicial segue uma padronização, 
com digressão aos antecedentes históricos e antigos regramentos codicistas, e 
apresentação do que pode vir a ser objeto de futura tipificação. Em seguida, 
procede-se com a interpretação das especificidades de cada delito, a começar 
pela delimitação do bem jurídico tutelado. O âmbito de reflexão dogmática 
se estende às hipóteses fáticas e respectivas sanções penais. 

Como nota final, registramos que somos corajosos e, aqui, o adjetivo em 
destaque acaba por justificar um desabafo e indicar alguns conselhos. Primei-
ro, é preciso coragem para escrever centenas de páginas quando a maioria 
esmagadora de acadêmicos (e não poucos profissionais) continua preferindo 
folhetos esquematizados. O simplificado, porém, prejudica a evolução do co-
nhecimento. Segundo, é preciso coragem para manter a mesma exigência de 
produção com o passar dos anos, furtando o tempo de amizades verdadeiras 
e do convívio familiar. Todas e todos que acompanharam esse ciclo sabem o 
quão difícil é finalizar um trabalho de (e com) qualidade. As maiores conquistas, 
porém, não dependem da vontade, senão de coragem.

Bons estudos!

São Paulo e Dourados, agosto de 2020.

João Paulo e Leonardo
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