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Ao lançarmos o 52 volllme d 
tando o estudo sobre o Direito P, 
tando um compromisso pessoal e , 
científica . .lo se trara, contudo, 
tos de vista definitivos, po is, afor. 
erros involuntários que podem te 
c ia dogmática e o dinamismo da ( 
dos estudiosos, na busca de soJ uç 

Esta ubra foi composta de c il 
e aos demai s toda a Parte l :speci. 
Direitu Pena l ens inado nos Curso 
tra tamos d os crimes contra a pes 
pamos d os crimes contra O patr 
organização do traba lh o. contra · 
tos (a rts. 155 a 212); no qua rto 
contra a família, contra a incolw 
pública (arts . 213 a 31 J) ; reserva 
tração pública (artS . 312 a .159-1
por prefeitos (Lei n. 10.028/200( 

Proc ura mos, ao longo desta c 
nosso traba lho, fa ze ndo uma relei 
para adequ á- Ia à " ~()va Parte G 
ceitos, interprctdndo-os à luz de 
vado Estado Democrát ico de Dir 

A obra es tá compl eta, mas o 
revisão, na tenta tiva de aprimora 
na is o conhecimento de um Direi 

N osso res pci tOso agradecim~ 

Po n o A legre, verão de 2007. 
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