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Resumo: Apresenta, a partir da busca realizada nos catálogos eletrônicos online, os livros da área de 

Direito Penal publicados entre 2015 e 2019 que encontram-se disponíveis nas bibliotecas universitárias 

da cidade de São Luis-MA possibilitando listar todos os livros de Direito Penal nas bibliotecas pesqui-

sadas, no referido período. O método visa traduzir um quantitativo de informações para serem analisadas 

através das respostas coletadas nas buscas dos catálogos online. Para levantamento dos dados usou-se o 

termo “Direito Penal” nos campos de busca de título e assunto nos catálogos, filtrando ou listando apenas 

os livros no período desejado. Não foram levados em consideração os livros eletrônicos, por serem 

restritos à comunidade acadêmica. Conclui-se também que existe uma vasta bibliografia de direito penal 

disponível nas bibliotecas universitárias. E considerando os métodos de pesquisa e analisando o levan-

tamento bibliográfico evidenciou-se que o autor Cleber Masson é o autor mais evidente nos catálogos 

estando seis vezes na recuperação de resultados enquanto o livro “Curso de direito penal - v1: parte geral 

art. 1 a 120 do código penal” de Rogerio Greco é o livro que aparece mais vezes nas buscas de catálogos, 
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em quatro resultados. O ano em que foram recuperados o maior número de títulos foi o de 2017, com 

21 livros, em contrapartida o ano de 2019 não foi encontrado nenhuma obra em nenhuma das instituições 

pesquisadas.  

 

Palavras-chave: Direto penal. Bibliotecas universitárias. São Luís-MA. Catálogo online. 2015-2019. 

 

Abstract: It presents, from the search carried out in the online electronic catalogs, the books of the area 

of criminal law published between 2015 and 2019 that are available in the university libraries of the city 

of São Luis-MA allowing to list all the books of Criminal law in the libraries surveyed, in the aforemen-

tioned period. The method aims to translate a quantitative information to be analyzed through the re-

sponses collected in the searches of the online catalogs. For data collection, the term "criminal law" was 

used in the search fields of title and subject in the catalogues, filtering or listing only the books in the 

desired period. Electronic books were not taken into account because they were restricted to the aca-

demic community. It is also concluded that there is a vast bibliography of criminal law available in 

university libraries. And considering the research methods and analyzing the bibliographical survey it 

was evidenced that the author Cleber Masson is the most evident author in the catalogues being six times 

in the recovery of results while the book "Course of Criminal law-V1: General part Art. 1 to 120 of the 

Penal Code" by Rogerio Greco is the book that appears more often in the search for catalogues, in four 

results. The year in which the highest number of titles was recovered was 2017, with 21 books, in con-

trast the year 2019 no work was found in any of the institutions surveyed.  

 

Keywords: Criminal Direct. University libraries. St. Louis-MA. Online catalogue. 2015-2019. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A parte especial do Código Penal data de 1940 e a parte geral foi modificada em 1985, 

ou seja, o código apresenta textos destes dois períodos. Embora antiga, o que faz importante a 

bibliografia do Direito Penal é que seus autores (doutrinadores) explicam princípios e dissecam 

os artigos, o que faz com que vejamos, não apenas, a lei seca mas o conceito por detrás da lei. 

Intuitivamente esses registros bibliográficos são responsáveis pelo viés históricos e concomi-

tantemente, fazem discussões filosóficas, sociológicas e interpretativas, que constroem por vez 

o embasamento teórico que permeia para o entendimento de juízes, ministros, doutores etc. 

Sendo estes livros peças fundamentais para estudantes de direito, onde é possível en-

contrá-los? É sabido que as bibliotecas universitárias estão cheias. Porém, o mecanismo de 

busca pode ser simplificado com uma lista. E é isso que este artigo propõe. Uma relação de 

livros de Direito penal nas bibliotecas universitárias de São Luís, entre 2015 a 2019. 

Espera-se que a biblioteca universitária, núcleo de um espaço democrático, atenda todas 

as demandas informacionais da comunidade acadêmica, mas que também seja aberta à comu-

nidade em geral para consulta de seu acervo local e seu espaço físico para estudo possibilitando 

a realização de trabalhos ou uma simples leitura. 

Assim, esse discursos de espaço democrático, sugere o papel de bibliotecas sem paredes, 

bibliotecas virtuais, bibliotecas digitais, hibridas, ou seja, a imagem de uma biblioteca ubíqua 

sempre esteve presente nos produtos e serviços que ela oferece, e a maior expressão para tal é 

o seu catálogo, que hoje é parte essencial dos sistemas automatizados, e são também conhecidos 



 

 

como Online Public Access Catalogue (OPAC). E as OPACS utilizam recursos Web, e consi-

deramos que a própria Web evolui-se para o que chamamos hoje de “Web 2.0” ou “Web Social” 

(DIAS; DIAS, 2017). 

O estudo busca responder, quais os livros de Direito Penal publicados entre 2015 a 2019 

estão disponíveis nas bibliotecas universitárias de São Luís do Maranhão? 

A conclusão para este questionamento deve surgir pontualmente e será capaz de canali-

zar outras indagações: Diante do levantamento nas OPACs, qual o livro de Direito Penal mais 

disponibilizado nas bibliotecas universitárias de São Luís do Maranhão nos últimos cinco anos? 

E neste contexto, quais os autores mais frequentes em igual período? Qual editora mais fre-

quente? Qual instituição com maior número de obras sobre o tema? Qual o quantitativo de 

livros por ano? 

Acredita-se que a resposta deve revelar uma literatura básica para o estudo do Direito 

Penal, além de identificar os doutrinadores mais relevantes. Assim, sendo estudante ou não, ter-

se-á uma bibliografia do direito penal que servirá de base para busca nos catálogos das biblio-

tecas universitárias em são Luís do Maranhão.  

 

2 METODOLOGIA 

A pesquisa objetiva gerar informações úteis para novas pesquisas, no sentido que a re-

lação de autores, instituições e obras listadas seja um instrumento de auxilio, principalmente, a 

estudiosos em busca de obras de Direito Penal nas universidades locais. Caracteriza-se também 

por adotar uma abordagem quantitativa à medida que transforma em números as informações 

que classificam e analisam o objeto estudado. 

Concordamos com a visão de Prodanov e Freitas, (2013, p. 70-71) quando afirmam ser 

comum a não diferenciação de abordagem quantitativa e qualitativa, por considerarem que uma 

pesquisa quantitativa de fato, também é qualitativa, visto que “[...] a maneira pela qual preten-

demos analisar o problema ou fenômeno e o enfoque adotado é o que determina uma metodo-

logia quantitativa ou qualitativa”. 

Quanto os seus objetivos, assemelha-se a pesquisa exploratória, pois visa proporcionar 

maior integralidade com o problema exposto, pois torna-o evidente, mas de caráter responsivo, 

à medida que constrói hipóteses e traz soluções.  

 

2.2 Escolha das instituições 

Como parte essencial do estudo, foi realizada busca não delegada (feita pelo próprio 

pesquisador) nos catálogos online de diversas instituições de ensino universitário de São Luís 



 

 

no Maranhão. Foram mapeadas nove instituições que ofertam em sua graduação o curso de 

Direito: UFMA, UEMA, CEUMA, CEST, FACAM, FACEM, EDUFOR, Estácio e Pitágoras. 

Embora as bibliotecas universitárias tenham o papel de atender às demandas da comu-

nidade acadêmica, é de praxe que as mesmas também ofereçam serviços à comunidade em 

geral, principalmente consulta local de seus acervos, porém, verificou-se que nem todas as bi-

bliotecas disponibilizam nos seus sites um serviço eficiente de pesquisa no catálogo online em 

suas páginas na internet, visto que algumas tem esse acesso limitado à comunidade acadêmica. 

Tal problema foi identificado durante a pesquisa deste estudo, o que impossibilitou realizar 

busca em três das nove OPACS das instituições pretendidas: CEUMA1, CEST2 e Estácio3.  

 

2.3 Busca nos catálogos online das bibliotecas 

Segundo o conceito de indexação aplicado por Rowley (2002, p. 162), a “Indexação é o 

processo de atribuir termos ou códigos [...] a um registro ou documento, termos ou códigos 

esses que serão úteis posteriormente na recuperação do documento ou registro”. Apesar de sua 

importância, vale ressaltar que não é objeto deste estudo analisar a qualidade de indexação nos 

catálogos das bibliotecas universitárias, e entendemos que o simples termo aplicado “Direito 

penal”, realizado nas buscas por título e assunto das OPACs, são suficiente para recuperar a 

literatura necessária existente no catálogo das bibliotecas pesquisadas. “[...] no catálogo, o usu-

ário pode encontrar duas importantes peças de informação: se a biblioteca possui o item dese-

jado e, se tem, onde ele está localizado na coleção.” (FERRAZ, 1991, p. 91). 

Embora algumas instituições mostrem um considerado acervo de e-books, os mesmos 

são de acesso apenas à comunidade acadêmica, por isso optou-se pela busca apenas de livros 

físicos. Assim as estratégias de busca adotadas foram: 

 Livros que contenha em seu título ou assunto o termo “Direito Penal”; 

 Apenas intuições de São Luís do Maranhão com curso de graduação em Direito; 

 Livros com ano de edição no período de 2015 a 2019; 

 Apenas livros. 

EDUFOR - Com grau de facilidade na busca através do catálogo eletrônico da institui-

ção Faculdade EDUFOR, foi possível recuperar três livros, como expostos no quadro 1 abaixo. 

São dois livros com edição de 217 e um de 2015. 

 

 

                                                
1 Busca apenas por assunto e titulo – Clique aqui para cessar catálogo do CEUMA 
2 Apenas a Comunidade acadêmica tem acesso ao catálogo do Cest. Clique aqui. 
3 Não apresenta link do Catálogo, apenas da própria instituição – Link aqui. 

http://www.ceuma.br/sitenovo/servicos/biblioteca/FrmAcervoBiblioteca.asp
http://portal.cest.edu.br:8080/web/app/edu/PortalEducacional/login/
http://portal.estacio.br/unidades/faculdade-est%C3%A1cio-de-s%C3%A3o-lu%C3%ADs/campi/ma/sao-luis/s%C3%A3o-lu%C3%ADs/infraestrutura/


 

 

Quadro 1 – Relação de livros de Direito Penal da EDUFOR 2015-2019 
LINK http://www.pensa-b.com.br/edufor/servlet/hmih001 

ANO LIVROS 

2015 GAMA, José de Souza. Curso dinâmico de direito penal: parte geral. 2.ed. São Paulo: Ao livro téc-

nico, 2015. 

2017 COSTA, Paulo Sérgio de Oliveira e; OLIVEIRA, Willian Sampaio de. Direito Penal: crimes contra a 

administração pública arts. 312 a 359-H. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2017. v. 18.  

2017 GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte geral. 19. ed. Niterói: Impetus, 2017. v. 1. 

Fonte: Os autores 
 

FACAM - A busca do catálogo online da Faculdade do Maranhão (FACAM), exige um 

certo grau de dificuldade, visto que não é possível fazer busca detalhada. Utilizando o termo 

“Direito Penal” no campo de título, foi possível recuperar 79 obras e no campo assunto 292. 

Nestes termos, o processo de busca foi pouco funcional, à medida que não permite filtrar por 

tipo de material (livro) e apresentava uma única lista de livros e monografias em sua grande 

maioria. Portanto, a busca se deu em cada um dos títulos encontrados, onde listamos apenas os 

livros de 2015 a 2019, obtendo uma lista de sete títulos, sendo um do ano de 2015, um de 2016, 

três de 2017, dois de 2018 e nenhum de 2019 (vide Quadro 2). 

Quadro 2 – Relação de livros de Direito Penal da FACAM 2015-2019 
LINK http://www.facam-ma.com.br:82/pesquisa_titulos.php 

ANO LIVROS 

2015 MASSON, Cleber.  Direito penal - v. 3 - parte especial esquematizado. 5. ed. São Paulo: Método, 

2015. 1044 p. v. 3. ISBN: 9788530960209. (Cl. 343 / M421d) 

2016 RANGEL, Paulo. A redução da menor idade penal: avanço ou retrocesso social?. 2. ed. São Paulo: 

Atlas, 2016. 291 p. ISBN: 9788587003420. (Cl. 347.157 / R196r).  

2017 MASSON, Cleber.  Direito penal - v. 1 - parte especial esquematizado. São Paulo: Método, 2017. 

1118 p. v. 2. ISBN: 9788530973353. (Cl. 343 / M421d) 

2017 MASSON, Cleber.  Direito penal - v. 2 - parte especial esquematizado. São Paulo: Método, 2017. 

862 p. v. 1. ISBN: 9788530973360. (Cl. 343 / M421d) 

2017 BRASIL. Minicódigo Saraiva: Penal e Constituição Federal. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 891 p. 

ISBN: 9788547211851. (Cl. 343.1(81)(094.4) / B823m) 

2018 CUNHA, Rogério Sanches. Manual de direito penal - parte geral: arts. 1º a 120. 6. ed. Salvador: 

Juspodivam, 2018. 624 p. ISBN 9788544219089. (Cl. 343 / C972m). 

2018 CUNHA, Rogério Sanches. Manual de direito penal - parte especial: arts. 121 ao 361. 10. ed. Sal-

vador: Juspodivam, 2018. 1024 p. ISBN 9788544219196. (Cl. 343(035) / C972m). 

2019 --- 

Fonte: Os autores 
 

FACEM - A Faculdade do Estado do Maranhão (FACEM) possui o catálogo online 

para busca que nos permitiu recuperar 61 livros ao todo, porém, não permitindo filtrar por ano. 

Para recuperar livros de 2015 a 2019 foi necessário clicar em cada uma das mais de 60 obras e 

selecionar apenas os livros com edição de data pretendida. Recuperou-se então nove títulos, 

sendo três de 2015, dois de 2016, três de 2017, um de 2018 e nenhum de 2019, disponíveis no 

Quadro 3 abaixo.  
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Quadro 3 – Relação de livros de Direito Penal da FACEM 2015-2019 
Link http://dualdata.ddns.net:3337/coruja/r0.inicio.php?xbd=unip.ma.saoluis.facem 

ANO LIVROS 

2015 CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte geral. 19.ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 641 p. v.1. 

2015 JESUS, Damásio E. de. Direito penal: parte geral. 36. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 807p. v.1. 

2015 MIRABETE, Julio Fabbrini. Código penal interpretado. 9.ed. São Paulo: Atlas, 2015. 2412 p. 

2016 GRECO FILHO, Vicente. Código Penal Comentado: doutrina e jurisprudência. São Paulo: Manole, 

2016. 

2016 JESUS, Damásio E. de. Direito penal: parte especial. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 459 p. v.4. 

2017 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: dos crimes contra a administração pú-

blica. 23. ed.  São Paulo: Saraiva, 2017. 557 p. v. 1. 

2017 CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 879 p. 

2017 NEVES, Daniel Amorim. Manual de Direito Processual Civil - vol. único. 9.ed. São Paulo: Editora 

JUSPODVM, 2017. 8081 p. 

2018 CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte geral. 22.ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 641 p. v.1. 

2019 ---- 

Fonte: Os autores 
 

UEMA – Por ser sistema Pergamum, o catálogo online da Universidade Estadual do 

Maranhão (UEMA) gerou muita facilidade na buscam. Tendo diversos Campi nos interiores, a 

busca se deu apenas para a biblioteca central em São Luís. Permite busca por tipos de obra 

(livro), e ano de publicação, possibilitando a busca em cinco etapas. Buscando apenas livros de 

2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. No ano de 2015 encontrou-se seis títulos, porém, destes, apenas 

dois eram livros físicos e quatro livros eletrônicos. Na busca de 2016, dos seis livros encontra-

dos apenas um era físico. Em 2017 apenas um livro físico. E nos anos de 2018 e 2019 não foram 

encontrados nenhum (vide quadro 4). Como o foco da pesquisa é levantamento de livros físicos, 

ao todo foram recuperados apenas quatro títulos, ficando excluídos os nove livros eletrônicos 

pelo seu acesso ser restrito à comunidade acadêmica.  

Quadro 4 – Relação de livros de Direito Penal da UEMA 2015-2019 
LINK http://consulta.biblioteca.uema.br/pergamum/biblioteca/index.php 

ANO LIVROS 

2015 BRASIL. LEIS, DECRETOS ETC.; CURIA, Luiz Roberto; CÉSPEDES, Livia; NICOLETTI, Juli-

ana. Códigos 3 em 1 Saraiva: penal, processo penal, constituição federal e legislação complementar. 

11. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 1028 p. ISBN 9788502229655 (Assuntos: Brasil - Constituição 

(1988). Direito penal - Legislação. Processo penal - Legislação). 

2015 GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte geral. 17. ed. Niterói, RJ: Impetus, 2015. v. 1; 920 

p. ISBN 9788576268192 (Assunto: Direito Penal) 

2016 RABELO, Ítalo Menezes. A conformidade constitucional na aplicação da norma penal: uma aná-

lise processual penal da lei nº 11.340/06. Florianópolis: Habitus, 2016. 166 p. ISBN 9788588283312 

(Assunto: Direito Penal). 

2017 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Coletânea temática de jurisprudência: direito penal 

e processual penal. 3. ed. Brasília: STF, 2017. 2 v.; 927 p. ISBN 978856143590 (Assuntos: Jurispru-

dência. Direito penal. Processo penal). 

2018 --- 

2019 --- 

Fonte: Os autores 
 

UFMA - A busca ao catálogo eletrônico do Núcleo Integrado de Bibliotecas da Univer-

sidade Federal do Maranhão (UFMA) permite recuperar 10 obras. Como parte do objetivo da 

pesquisa, buscou-se apenas obras listadas no catálogo da Biblioteca Central. A facilidade no 

http://dualdata.ddns.net:3337/coruja/r0.inicio.php?xbd=unip.ma.saoluis.facem
http://consulta.biblioteca.uema.br/pergamum/biblioteca/index.php


 

 

catálogo em destaque foi que o mesmo permite busca por intervalo de publicação de obras. Ou 

seja, possibilitou uma busca com “Ano de Publicação de 2015 a 2019”. Como pode ser visto 

no quadro 5, são três títulos de 2015, dois de 2016, dois em 2017, três de 2018 e zero em 2019.  

Quadro 5 – Relação de livros de Direito Penal da UFMA 2015-2019 
LINK  https://sigaa.ufma.br/sigaa/public/biblioteca/buscaPublicaAcervo.jsf 

ANO LIVROS 

2015 CUNHA, Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte especial arts. 121 ao 361. 7 ed. Salvador, 

BA: Juspodivm, 2015. 912 p. ISBN: 8544202039. (Direito penal-Brasil) 

2015 MACHADO, Bruno Amaral (Coordenador). Justiça criminal e democracia II. Brasília, DF: São 

Paulo, SP: Marcial Pons, Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Terri-

tórios, 2015. 431 p. (Direito transdisciplinaridade & pesquisas sociojurídicas, 2) ISBN: 

97888566722321. (Processo penal - Brasil. 2. Democracia. 3. Direito penal - Brasil) 

2015 SCHIOCCHET, Taysa (Org). Bancos de perfis genéticos para fins de persecução criminal: análise 

interdisciplinar e em direito comparado. Rio de Janeiro: Multifoco, 2015. 178 p. ISBN: 

9788584735006. (Investigação criminal - DNA. 2. Direito penal - Genética. 3. Banco de dados - Per-

fis genéticos) 

2016 TAVARES, Rogério Faria. Entre el Poder y el Derecho: El Consejo de Seguridad y La Corte Penal 

Internacional en la Situación Del Sudán. Belo Horizonte: Edição do autor, 2016. 245 p. ISBN: 

9788592149703. (Direito penal - Sudão. 2. Direito internacional - Sudão) 

2016 RABELO, Ítalo Menezes. A conformidade constitucional na aplicação da norma penal: uma aná-

lise processual penal da Lei nº. 11.340/06. Florianópolis: Habitus, 2016. 165 p. ISBN: 

9788588283312. (Direito Penal - processo penal - Lei Maria da penha) 

2017 BARROS, Marco Antonio de. Lavagem de capitais: Crimes, Investigação, Procedimento Penal e 

Medidas Preventivas. 5. ed. Curitiba: Juruá, 2017. 335 p. ISBN: 9788536266107. (Crimes do colari-

nho branco - Lavagem de dinheiro - Lavagem de capital) 

2017 BRASIL Supremo Tribunal Federal. Coletânea temática de jurisprudência: direito penal e processo 

penal. 3. ed. Brasília: STF, 2017. 484 p. (v.1) ISBN: 9788561435899 (Jurisprudência - direito penal - 

processo penal) 

2018 TEIXEIRA, Marco Aleandro Correia; APOLIANO JÚNIOR, Ariston Chagas; LIMA, Marcelo de 

Carvalho. Direitos Humanos e execução penal: estudos em homenagem ao desembargador José de 

Ribamar Froz Sobrinho. São Luís: EDUFMA, 2018. 636 p. ISBN: 9788578627270 (Direitos Huma-

nos. 2. Execução Penal) 

2018 TEIXEIRA, Marco Aleandro Correia; APOLIANO JÚNIOR, Ariston Chagas; LIMA, Marcelo de 

Carvalho. Direitos Humanos e execução penal: estudos em homenagem ao desembargador José de 

Ribamar Froz Sobrinho. São Luís: EDUFMA, 2018. 636 p. ISBN: 9788578627270 (Direitos Huma-

nos. 2. Execução Penal) 

2018 SOUZA, Artur de Brito Gueiros; CÂMARA, Jiliana de Azevedo Santa Rosa (organizadores). Inova-

ções no direito penal econômico: prevenção e repressão da criminalidade empresarial. Brasília: 

ESMPU, 2018. 296 p. ISBN: 9788595270312 (Corrupção. 2. Direito penal econômico - Brasil. 3. 

Empresas - Responsabilidade penal) 

Fonte: Os autores 
 

UNDB - Na Unidade de Ensino Superior Dom Bosco (UNDB) utilizando o catálogo 

online foi possível recuperar 24 obras. Sendo: nove de 2015, três de 2016, dez de 2017, duas 

de 2018 e nenhuma de 2019. 

Quadro 6 – Relação de livros de Direito Penal da UNDB 2015-2019 
LINK http://portal.undb.edu.br:8080/Corpore.Net/Source/Bib-Biblioteca/Public/BibConsultaAcervo.aspx?NewPesqPublic=T  

ANO LIVROS 

2015 AZEVEDO, David Teixeira de (Coord.); MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org). Código pe-

nal interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. São Paulo: Manole, 2015. 652p. 

2015 BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo penal. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 1118p. 

2015 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Leme: Edijur, 2015. 126p. 

2015 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal v.2: dos crimes contra a pessoa. 15. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2015. 540 p. 

https://sigaa.ufma.br/sigaa/public/biblioteca/buscaPublicaAcervo.jsf
http://portal.undb.edu.br:8080/Corpore.Net/Source/Bib-Biblioteca/Public/BibConsultaAcervo.aspx?NewPesqPublic=T


 

 

2015 CAPOBIANCO, Rodrigo Julio; SANTOS, Vauledir Ribeiro. Como se preparar para o exame de 

ordem 1ª fase: Penal. São Paulo: Método, 2015. 333p. 

2015 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 42. ed. Petrópolis: Vozes, 2015. 302p. 

2015 GRECO, Rogério. Curso de direito penal - V.1: parte geral art. 1 a 120 do código penal. 17. ed. Rio 

de Janeiro: Impetus, 2015. 885p. 

2015 PIERANGELI, Jose Henrique; ZAFFARONI, E. Raúl. Manual de direito penal brasileiro: parte 

geral. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 796p. 
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2017 MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado: parte especial arts. 213 a 359 H. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017. 1132 p. 

2017 PINHEIRO, Carla. Psicologia jurídica. São Paulo: saraiva, 2017. 312p. 

2017 PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro - v.1, parte geral: procedimentos especiais 
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2019 --- 

Fonte: Os autores 
 

Pitágoras - No catálogo online da Faculdade Pitágoras (unidade de São Luís), não foi 

recuperado nenhuma obra, tornando-se um caso atípico das outras pesquisas. Apenas três obras 

aparecem no catálogo: uma de 1986, uma de 2007 e 2011. Assim o resultado da pesquisa não 

atende nosso propósito por não atender os critérios de busca desta pesquisa. 

Veja tabela abaixo veja o número total de títulos de cada instituição pesquisada. 

 Tabela 1 – Número de títulos de Direito penal nas OPACS 

Ano EDUFOR FACAM FACEM UEMA UFMA UNDB Pitágoras 

2015 1 1 3 2 3 9 0 

2016 0 1 2 1 2 3 0 

2017 2 3 3 1 2 10 0 

2018 0 2 1 0 3 2 0 

2019 0 0 0 0 0 0 0 

Total 3 7 9 4 10 24 0 

Fonte: Os autores 
 

http://biblioteca.undb.edu.br/scbweb/DetalhesConsulta.php
http://187.86.214.60/pergamum/biblioteca/index.php?id=fap


 

 

3 CONCLUSÃO  

A busca nas OPACs das bibliotecas universitárias de São Luís resultou em revelar, atra-

vés dos seis quadros apresentados, uma vasta bibliografia do Direito Penal publicada nos últi-

mos cinco anos e que encontram-se disponíveis para pesquisa em seus acervos das bibliotecas 

públicas e privadas. Por meio destes resultados ainda foi possível salientar que:  

Cleber Masson é o autor que aparece o maior número de vezes nos catálogos de busca, 

um total de seis: sendo três vezes na FACAM e três vezes na UNDB. Seguido de Rogerio 

Greco que aparece cinco vezes (uma vez na EDUFOR, uma na UEMA e três na UNDB). E 

aparecendo quatro vezes está o Fernando Capez, sendo três vezes na FACEM e uma na 

UNDB. 

O livro mais frequente nos catálogos, com quatro aparições, foi o “Curso de direito 

penal - v1: parte geral art. 1 a 120 do código penal” de Rogerio Greco. 

A instituição com o maior número de livros de Direito Penal no referido período é a 

UNDB com 24 títulos.  

O ano de 2017 foi o ano com o maior número de títulos encontrados, 21 titulos, seguido 

do ano de 2015 com 19 títulos, 2016 com nove e 2018 com oito. Surpreendentemente não foram 

encontrados nenhum título datado do ano de 2019 nos catálogos de nenhuma das instituições. 

As editoras que aparecem com mais frequência nos livros encontrados são: Saraiva (13 

vezes), Juspodivm, Método e Impetus (5 vezes) e Atlas (4 vezes). 
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