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A preparação desta nova ed 
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Penal, sem perder de vista a ne 
dogmática jurídico-penal reperc 
no Código Penal brasileiro. 

Sempre nos preocupamos e 
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tanto no âmbito do Direito Per 
Europeu continental. Tudo isso 
leitores a importância de pensar 

gica racional, argumentativa e 
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dos valores e postulados do Esc; 
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legitimadoras da pena, o alcar. 

objetiva, os avanços no estudo 
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