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Aceitei, com muita satisfação, o honroso convite dos autores, 

Eneida Orbage de Britto Taquary e Arnaldo Siqueira de Lima, para 

apresentar a 3ª edição desta obra – Temas de Direito Penal e Processual 

Penal, ampliados, revistos e atualizados – resultado de labor sério de 

dedicados Mestres e estudiosos do Direito, meus colegas de magistério. 

Diante das rotineiras alterações legislativas, com inegáveis 

reflexos na ordem jurídica, os zelosos autores partiram para a ampliação, 

revisão e atualização dos temas abordados, a fim de manter a qualidade 

do texto, disponibilizado aos acadêmicos de Direito e aos profissionais do 

ramo. 

O livro, como o próprio título sugere, traz um compêndio de 

diversos assuntos, tratados com singular objetividade e especial didática 

que só os mestres de sala de aula detêm, de modo a facilitar a leitura e a 

compreensão de temas jurídicos controversos na legislação penal e 

processual penal pátria. 

Os autores, com inteligência e sagacidade que lhes são 

peculiares, independentemente da linha doutrinária e jurisprudencial 

defendida em seus artigos compilados, fomentam o estudo e provocam o 

debate de temas relevantes, estimulando o aprimoramento de militantes 

dos mais variados ofícios jurídicos, por proporcionar-lhes uma fonte de 

consulta rápida e sintetizada. 

A obra, sem dúvida, oferece oportunidade de reflexão, 

alimentada com referências da doutrina e da jurisprudência dos Tribunais 

dos Estados, bem como do Superior Tribunal de Justiça que, como 
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guardião do direito federal, tem procurado manter um ponto de equilíbrio 

entre o sagrado direito do cidadão e a pretensão punitiva estatal na 

defesa da sociedade. 

Concluo, sem mais delongas, reiterando minha imensa 

satisfação de ter a honra de apresentar aos operadores do direito e aos 

estudantes esta obra. De fato, o leitor será brindado com interessantes e 

atuais questões jurídicas permeadas com a vasta experiência dos autores 

como profissionais da Polícia Civil do Distrito Federal e como professores. 
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