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Fizemos uma pequena síntese da História do Direito Penal 

brasileiro que, num primeiro período, regeu-se pela legislação 

portuguesa e, só num segundo período, por legislação 
genuinamente brasileira 

 

Antes do domínio português, na primeira civilização 

brasileira, adotava-se a vingança privada, sem qualquer 

uniformidade nas reações penais. Na verdade, o 

primitivismo de nossos silvícolas não autorizava falar-se 

em uma verdadeira organização jurídico-social. 

Havia simplesmente regras consuetudinárias (tabus), 

ao mínimo convívio social, transmitida verbalmente e, 

quase sempre dominada pelo misticismo. 

Muito embora a história do Direito Penal tenha 

despontado, na mais remota antiguidade, com o 

surgimento da espécie humana, ainda na sua fase 

rudimentar, repita-se, não se pode falar de um sistema 

orgânico de princípios penais nessa era primitiva. Vivia-se 



 

www.execucaopenal.org 

ARTIGOS 

uma civilização mítica, envolta em ambientes mágicos e 

religiosos (totem). 

Os raios e trovões, tempestades, pestes, doenças e a 

morte repentina, eram considerados castigos. De outra 

feita, a primavera, o encanto da fauna, da flora, os frutos 

da terra, a boa colheita, a fartura de peixes, caças, eram 

dádivas de um ser superior que a tudo criara. Para agradar 

a esse ser divino e protetor, faziam-se oferendas para 

aplacar a ira desses seres superiores, para tanto, criaram-se 

oferendas. Para aplacar a ira desses seres superiores 

criaram-se proibições conhecidas como tabus, que 

desobedecidos geravam castigos. A infração totêmica ou a 

desobediência aos tabus levavam tais primitivos ao castigo 

dos infratores, o que hoje se denomina “crime” e “pena”. 

 Milênios se passaram, os costumes se modificaram, a 

sociedade evoluiu e, por esses motivos, hoje, os autores 

costumam dividir a história do Direito Penal em diversas 

fases: a) vingança privada; b) vingança divina; c) vingança 

pública e, com o período humanitário já em fase bastante 

avançada, surge o período da criminologia crítica, a partir 

da metade do século XX. 

Na fase da vingança privada, uma vez cometido o ato 

infracional, ocorria a reação da vitima, ou de seus parentes 

ou até mesmo da tribo á qual ela pertencia, agindo de 

modo desproporcional contra o infrator, ou contra seus 
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familiares, resultando em uma luta acirrada entre grupos e 

famílias, enfraquecendo-se os grupos até, muitas vezes, á 

extinção dos participantes da comunidade. Para evitar essa 

vingança privada desproporcional surgiu a figura da 

vingança taliônica, ou seja, uma resposta da vitima 

proporcional á agressão, isto é, a tal infração, tal reação 

(talis qualis). Essa espécie de resposta aparece nas mais 

antigas leis de que se tem notícias em nossos dias. 

Merecem registro, como mais remotas, as leis assírias. As 

leis de Ur-Nammu, surgido entre 2.111 e 2.093. O Código 

de Hammurabi, vivido precisamente, entre os anos 1793-

1759 A.C. Todo o saber humano, relata o professor 

Frederico A. de Oliveira, in “Vitimas e Criminosos “em 

cujos textos encontram-se “ O saber e o pré-saber, o que 

se caracteriza pela opinião, conhecimentos vulgares, pelo 

empiritismo, opinião válida...” comportando, portanto, 

uma realidade ambígua, com determinações contrárias ao 

saber, pois que impregnado pelo erro e pelos preconceitos. 

Assim é que o inconsciente coletivo tem essa ideia da 

relação criminoso-vítima impregnada de pré-saber, posto 

que, não lhe é inerente a atitude reflexiva. 

Ainda, no século XVIII, sob a influência do 

cartesianismo (filosófico e científico) a ciência se 

apresenta como pensamento do homem “culto” e  

“honesto”, se apresenta como tudo que ela (ciência), ou 

seja, de preconceitos trazidos pelo poder. É arraigada no 
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pensamento humano, em geral (falando-se do coletivo) a 

ideia do criminoso ser sempre um homem com tendências 

agressivas. 

Com o avançar dos tempos, surgiu a chamada 

vingança divina, tendo como princípio dominante a 

satisfação á divindade. É o chamado Direito Penal 

Religioso ou teocrático, de cunho eminentemente 

repressivo. Entre os mais importantes monumentos do 

Direito Penal dessa natureza tem-se o da Índia, com a 

finalidade de purificar a alma do infrator, através do 

castigo ao infrator. Merecem referências, ainda, as antigas 

legislações do Egito, da Pérsia, da China e de outros povos 

dessa época. As religiões – grandes formadoras da cultura 

humana encaram o tema com simplicidade popular ou, 

talvez mais correto dizer, transmitem simplicidade ao 

povo no enfrentamento da questão. Nessa mesma visão, 

todas as seitas religiosas, o criminoso é mau e pagará (de 

regra nos infernos), pelo seu delito e, com a cabeça nessa 

convicção são facilmente seguidores fanáticos. Essa 

simplória coloração dada ao problema busca, 

evidentemente, desde séculos, manter o homem dominado 

pelo poder, com medo de passar toda a eternidade no  

“fogo do inferno”. É no chamado período da vingança 

divina que o Direito mais aparece envolto por princípios 

religiosos. A religião era o direito, posto que imbuído do 

espírito místico. O delito era uma ofensa á divindade. A 
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partir da Grécia, como em Roma e a China, o homem cada 

vez procura ser dono do poder. Desde a antiguidade, os 

detentores do poder (as classes economicamente mais 

fortes e politicamente dominantes), proprietários dos 

meios de produção, bem como – é evidente – mais fortes e 

politicamente dominantes recorreram ás mais cruéis e 

truculentas penas em nome dos interesses e da proteção da 

sociedade, das religiões, dos soberanos, da paz e da 

ordem. Na realidade, essas penas tinham o propósito de 

proteger a propriedade dos meios que constituíam a base 

do seu poder, chamados de  “Dominação” e  “Opressão”. 

Os sábios e os filósofos da antiga Grécia muito 

contribuíram para a amenização das penas e lhes 

emprestar um sentido de defesa social e de prevenção ao 

crime, sem que perdesse ainda totalmente seu caráter de 

intimidação. Roma não fugiu ás imposições da vingança, 

adotando a Lei das XII Tábuas, já entre os anos 303 e 304, 

redigida pelos decenviros e adotada em Roma, pelas 

centúrias nos comícios e outros lugares em que a vaidade 

humana se mostrava cada vez mais poderosa. 

Cumpre esclarecer que chamamos de Renascimento, 

ou Renascença, a renovação cultural que teve seu começo 

na península Itálica, a partir do século XIV, sob a 

influência da cultura greco-romana, influenciando as artes, 

a literatura a ciência, sobretudo a filosofia.  
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A partir dos iluministas, iniciaram-se movimentos 

filosófico-juridicos para dotar o Direito Penal de um 

cunho mais civilizado. Um dos maiores intérpretes foi 

Cesare Bonesana, mais conhecido como Marquês de 

Beccaria, discípulo de Rousseau e Montesquieu com seu 

imortal Dei Delitti e delle pene (1764), que causou 

verdadeira revolução na história do Direito Penal. Sua 

obra baseia-se no Contrato Social que, “desde o início, 

desperta para as vantagens sociais que devem ser 

igualmente distribuídas, ao contrário do que sucedia 

anteriormente”.  

Atualmente, segundo alguns autores, já se convive 

com um novo período na história do Direito Penal. Na 

mesma linha do período criminológico, mas ao invés de 

fundamentos e postulados exclusivamente 

biopsicológicos, tem-se uma nova forma de leitura do 

Direito Penal, com base na criminologia crítica ou radical.  

A fase da história do Direito Penal com base na 

criminologia crítica ou radical é assim denominada por 

fazer a mais aguda critica ao pensamento criminológico 

tradicional, bem como ás instancias de controle punitivas, 

na lição de Sergio Salomão Shecaira “Criminologia”. 

Dentre as contribuições prestadas ao Direito Penal, 

pela nova corrente criminológica, incide o postulado de 

que as bases e as razões da existência do Direito Penal 
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residem nas estruturas sociopolíticas da sociedade. A 

proposta da novel teoria para o processo criminalizador é 

no sentido de minimizar as desigualdades sociais, com os 

seguintes postulados, segundo autores mais modernos, 

consoante o citado há pouco: 

“O Estado deve assumir uma 

criminalização e penalização 

da criminalidade das classes 

dominantes, como a 

criminalidade econômica e 

políticas, práticas anti-sociais 

na área de segurança do 

trabalho. Da saúde pública, do 

meio ambiente, da economia 

popular, do patrimônio coletivo 

estatal e contra o crime 

organizado, com uma 

maximização da intervenção 

punitiva; de outro lado, há de 

fazer uma minimização da 

intervenção punitiva para 

pequenos delitos, crimes 

patrimoniais (cometidos sem 

violência ou grave ameaça á 

pessoa), delitos que envolvem 
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questões morais e uso de 

entorpecentes”.  

 

Conceitos de Direito Penal 

 Estudiosos do Direito Penal tem criado diversos 

conceitos. Inicialmente, deve ser lembrado que Direito 

Penal e Direito Criminal tem sido usado, com liberdade, 

por terem alguns a visão de que Direito Penal tem sido 

utilizado com mais liberdade, por entederem alguns de que 

a visão de que Direito Criminal tem-se referido a uma das 

figuras principais do estudo, ou seja, o crime. Outros têm 

preferência pelo termo Direito Penal, tendo em vista que a 

consequência maior do crime é a pena. 

 A título de exemplo, poderemos citar algumas 

definições do direito em estudo: Para o professor Heleno 

Fragoso “é o conjunto de normas jurídicas mediante as 

quais, o Estado proíbe determinadas ações ou omissões, 

sob a ameaça de característica sanção penal”. Para o 

professor Anibal Bruno, cuida-se de um  “conjunto de 

normas jurídicas que regulam a atuação estatal no 

combate contra o crime, através de medidas aplicáveis 

aos criminosos”. Professor João Mestieri assim define o 

direito, em questão: “Conjunto de regras jurídicas de 

Direito Publico Interno enunciador: a) dos princípios 
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gerais referentes à lei penal, ao delito, ao delinquente e á 

reação criminal das infrações penais. Álvaro Mayrink da 

Costa propõe classificar: “Para nós, Direito Penal é o 

conjunto de normas pertencentes ao ordenamento jurídico 

publico interno, de caráter autônomo, pessoal e 

imperativo, que disciplina a conduta dos indivíduos, 

tutelando interesses sociais fundamentais, mediante 

imposição de mecanismos sancionados de caráter 

retributivo e preventivo”. Raul Zaffarone, grande jurista 

argentino, adverte que “não se pode deixar de reconhecer, 

entretanto que, ao menos em caráter secundário, o Direito 

Penal tem uma aspiração ética: desejar evitar o 

cometimento de crimes que afetam de forma intolerável os 

bens jurídicos penalmente tutelados”. 

 

Caracteres do Direito Penal 

 Tem-se entendido que o Direito Penal é uma ciência 

cultural e normativa. Cultural, tendo em vista sua 

indagação sobre o dever ser do comportamento social, 

através de regras de condutas que devem ser cumpridas 

por toda a coletividade, em respeito aos direitos dos 

demais membros dessa coletividade. Normativa, uma vez 

que tem como objeto o estudo da lei penal, das decisões 

pretorianas e do entendimento doutrinário.  
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 Alguns autores arrolam, ainda, como caracteres do 

Direito Penal cunho valorativo, finalista e sancionador. 

Caráter valorativo, face a que  “ de minimis non curat 

praetor, levando-se em consideração que o objeto do 

alcance do Direito Penal não seja qualquer desvalor social, 

mas somente aqueles que atentam gravemente contra os 

direitos da comunidade, restando esses para o domínio do 

direito administrativo. Quanto ao caráter finalista da 

norma penal, como quer a doutrina moderna, entende-se 

que a norma penal deva dirigir-se com a finalidade da 

defesa da sociedade e não somente com o objeto 

primordial da responsabilidade criminal do acusado. Tem-

se, por fim, o cunho sancionador do Direito Penal, uma 

vez que, por meio da cominação da medida penal, toda a 

sociedade é prevenida de que uma vez descumprida a 

norma incriminadora, existe uma sanção a ser imposta ao 

agente. 

 Daí, concluir-se que, definindo-se, chega-se ao 

conhecimento da finalidade do Direito Penal, ou seja, seu 

caráter de defesa da sociedade, pela proteção dos bens 

jurídicos fundamentais. Tem-se que, de acordo com a 

maioria dos estudiosos do Direito Penal, ou seja, seu 

caráter de defesa da sociedade pela proteção dos bens 

jurídicos fundamentais, com sua função educativa e 

sociocultural, deixando-se de lado a velha tese do Direito 
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Penal autoritário e repressor do passado, tendo-se como 

consequência o surgimento da incidência criminal. 

 

Historia do Direito Penal Brasileiro: o Aborígine 

 Tem-se conhecimento de que, por ocasião do 

Descobrimento do Brasil, viviam aqui, cerca de 6 milhões 

de indígenas, distribuídos por mais de 900 povos de 

diferentes culturas. Nesses últimos 1.500 anos, os 

indígenas têm sido vítimas de permanente extermínio 

através do genocídio, da escravidão, da prostituição, da 

destruição de seu meio ambiente, de sua religiosidade, e 

mediante políticas que desejam globalizá-los, integrando-

os á nossa sociedade, incapaz de reconhecer-lhes o direito 

à diferença.  

 É da lavra do antropólogo Arthur Ramos (Ramos, 

Arthur. Introdução a Antropologia Brasileira) o relato de 

que “pouco se sabe da organização social dos antigos 

tupis. Os missionários deixaram-nos excelentes descrições 

de sua vida material e alguns aspectos de sua cultura não 

material, principalmente religiosa, mas quase nada sobre 

sua organização social”. 

 Contrariamente ao que acontece em outros países ou 

nações que procedem a minuciosas pesquisas e 

investigações sobre a vida jurídica de seus primitivos 
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habitantes, entre nós, pouca atenção se tem emprestado 

sobre esse conhecimento histórico. Sabe-se que eram 

selvagens e de muito pouca cultura. Desse modo, não nos 

deixaram vestígios de seu modus vivendi. O historiador 

João Ribeiro da conta de que “...era gente da mais ínfima 

civilização”.  “Os tupis – no relato de Gilberto Freyre –  “ 

representavam uma das populações mais rasteiras do 

Continente”. Somente a partir do descobrimento, sabe-se 

que estavam em vigor as Ordenações do Rei Felipe II, de 

terrível memória, por suas crueldades, para incluir temor 

pelos castigos. 

 Sabe-se que nunca possuíram governo, nem justiça, 

nem algo que se possa efetivamente designar como 

organização jurídica. 

 Interessante o comentário do Roberto Lyra, a respeito 

da situação de nossos avoengos, tentando demonstrar que 

“o direito, entre os selvagens, á época da colonização, era 

mais adiantado ou, pelo menos, tão adiantado do que o de 

seus pretensos civilizadores”. Em outro trabalho, o mestre 

citado, assim relata que  “Entre os nossos índios, pois, o 

Direito Criminal, o Direito Internacional, o Direito 

Militar, o próprio Direito Judiciário Penal assumiam 

relativamente uma imagem nítida”. Na mesma linha de 

raciocínio, Assis Ribeiro (Historia do Brasil Penal 

Brasileiro) chega a admitir a existência de um “ tribunal de 
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justiça”, para proferir veredictos sobre os crimes mais 

graves e lhes impor as correspondentes sanções. 

 Sobre essas afirmações acima, João Bernardino 

Gonzaga (Bernardino João, Gonzaga, in O Direito Penal 

Indígena: à época do descobrimento). 

 

Ordenações do Reino 

 As Ordenações que realmente vigoraram no Brasil 

foram as Manuelinas e Filipina, uma vez que as 

Alfonsinas, que entraram em vigência, em Portugal, em 

1446, e foram revogadas em 1516, quando, ainda no Brasil 

não se cogitava de uma organização jurídica. Nessa época, 

quando muito, eram aplicados os forais e as abundantes 

leis gerais, sem ordem nem sistematização.  

 Por iniciativa de Dom Manuel, o Venturoso, as 

Ordenações Manuelinas foram obras realizadas por Rui 

Boto, Rui da Grã e João Cotrim, trabalhos que foram 

concluídos em 1514, sendo finalmente, publicada em 

1521. As Ordenações que vigoraram como legislação no 

Brasil, no mais largo tempo da vida política brasileira, dos 

primeiros tempos, foram as Filipinas e, para matéria penal, 

o seu, “Famigerado Livro V”, com seus 143 títulos, sobre 

matéria penal e processo penal decretadas em 1603, já sob 

o reinado de Felipe II de Espanha. Essa legislação teve 
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como finalidade “emendar a confusão de leis e obter a 

estima dos portugueses”. Deve-se aos empenhos 

laboriosos dos Desembargadores do Paço: Paulo Afonso, 

Pedro Barbosa, Damião de Aguiar e Jorge Cabedo, tendo 

entrado em vigor em 1603, vigorando por mais de 2 

séculos. Sobre as Ordenações Filipinas, merece transcrição 

ao comentário do eminente professor Aníbal Bruno, 

notadamente sobre o Livro V: 

“Do seu rigor e crueldade pode-se 

julgar pela frequência por que nela se 

repete o horrendo estribilho do 

“morra por ello: A pena de morte era, 

por assim dizer, a punição normal dos 

crimes. Era a pena dos hereges, dos 

feiticeiros, dos moedeiros falsos, dos 

pederastas, do infiel que dorme com 

cristã ou do cristão que dorme com 

infiel, dos que tem relações sexuais 

com parentes ou afins, do estupro, da 

bigamia, do adultério, do alcoviteiro 

de mulheres casadas, dos que tiram de 

armas em presença do rei, no Paço, na 

Corte, dos que fazem escrituras falsas 

ou delas se utilizam, de furto, de roubo 

ou do homicídio, dos que falsificam 

mercadorias, dos que medem ou 
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pesam com medidas ou pesos falsos, 

podendo ser também a dos que dizem 

mal do rei, que abrem cartas do rei, da 

rainha ou de outras pessoas”. 

Mesmo com a Independência do Brasil, em 1822, a 

legislação penal não se modificou de imediato no país, 

Uma lei que entrou em vigor em 27 de setembro do 

mesmo ano, portanto, 20 dias após a chamada 

“independência” veio fortalecer mais ainda as disposições 

do Livro V das Ordenações Filipinas, e outra, de 20 de 

outubro desse mesmo ano, estabelecia penas graves e 

cruéis cominadas naquele malfadado conjunto de normas 

violentas. Foram, portanto, as Ordenações Filipinas a 

legislação que realmente vigorou por mais tempo no 

Brasil, durante a Colônia, até, os primeiros anos do 

Império. 

 

Código criminal do império 

Com o advento da Independência do país, duas 

ordens de natureza política forçaram o novo poder a uma 

modificação profunda da legislação: a autonomia do país 

ao lado da animosidade sobre tudo o que pudesse lembrar 

o regime passado e, por outro lado, as ideias e princípios 

liberais do Iluminismo e do utilitarismo que já se 
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implantavam em outras nações, notadamente da legislação 

penal da França de 1810 e do Código Napolitano de 1819, 

dentre outras. 

A elaboração de uma nova legislação tornou-se 

prioridade do Poder Legislativo, dede a sessão de 4 de 

maio de 1827, oportunidade em que Bernardo Pereira de 

Vasconcelos apresentou um primeiro projeto, juntando-se 

a outro trabalho ofertado por José Clemente Pereira que, 

em 15 do mesmo mês, com mais alguns acertos, veio a ser 

aprovado em 23 de outubro de 1830 e sancionado como 

Código Criminal do Império em 16 de dezembro do 

mesmo ano. 

Com justiça, ainda que trazendo alguns ranços da 

legislação anterior, tais como a pena de morte, a pena de 

açoites, para alguns casos especiais, bem como alguns 

outros resquícios do Brasil Colônia, tem sido considerado 

pelos estudiosos da matéria, como uma obra notável. Foi o 

primeiro código penal autônomo da América Latina.  

O Código Criminal de 1830 chegou a influenciar 

profundamente a legislação espanhola, ou seja, os Códigos 

de 1848 e 1870, que, por sua vez, serviram de modelo a 

diversas legislações da América Latina, Com as novas 

mudanças políticas advindas com a Proclamação da 

Republica , em 1889, foi revogado, oportunizando o 

Código Penal de 1890. 
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Essa legislação penal imperial, em seu art. 2º, §1º, 

assim definia o crime: “Julgar-se-á crime ou delito toda 

ação ou omissão contraria a leis penais” 

 

Código de 1890 

 Com a Proclamação da República, a vigência do 

Código Imperial durou um pouco mais de 50 anos. O 

jurista Batista Pereira recebeu a incumbência da 

elaboração do novo diploma penal, devendo preparar um 

projeto nas cores da novel República, vindo esse projeto, 

depois de examinar por uma comissão presidida pelo 

ministro da Justiça, doutor Campo Sales, ser aprovado 

com a denominação de “Código Penal dos Estados Unidos 

do Brasil”. O novo código foi promulgado pelo Decreto do 

Governo Provisório sob o nº 847, de 11 de outubro de 

1890, mas somente entrou em vigor no ano de 1891, 

definindo o crime como “violação imputável e culposa da 

lei penal”, em seu artigo 7º. 

Lamentavelmente, o primeiro código penal da 

República não teve o mesmo brilho do anterior. A 

Exposição de Motivos do Código Penal de 1942, começa 

afirmando que o código penal republicano de 1890 “já 

nasceu velho, desatendendo á realidade social de seu 

tempo”. 
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A partir de sua vigência, necessário se fez de uma 

sequencia inominável de leis complementares, 

considerado que ficou uma colcha de retalhos, a ponto de 

o desembargador Vicente Piragibe ser designado para 

reunir num só corpo legislativo o código e as disposições 

complementares. Advindo dessa tarefa, surgiu a 

Consolidação das leis Penais, aprovada e adotada pelo 

Decreto nº 22.213, de 14 de dezembro de 1932 e vigente 

até a entrada em vigor do novo Código de Direito Penal, 

pelo Decreto-Lei 2. 848, de 7 de dezembro de 1940. 

 

Código Penal de 1940 

   O vigente Código de 1940 foi promulgado em 7 de 

dezembro de 1940, pelo Decreto-Lei nº 2.848, tendo 

entrado em vigor somente em 1º de janeiro de 1942. A 

Comissão que constituiu o referido texto compôs-se dos 

seguintes juristas: Vieira Braga, Nelson Hungria, Narcelo 

de Queiros e Roberto Lyra. Adverte-se esclarecer que o 

texto em exame, fundamentalmente, foi inspirado no 

código italiano, conhecido como Código Rocco e em 

pontos de alta representatividade, inspirou-se também no 

Código Suíço de 1937. Dentre as várias leis que 

modificaram esse código, então vigente, duas, em 

particular, mereceram destaque: a Lei 6.416, de 24 de 

maio de 1977, que procurou atualizar as sanções penais, e 
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a Lei 7. 209, de 11 de julho de 1984, que instituiu uma 

nova parte geral, com nítida influência finalista. 

 Cumpre esclarecer que o esperançoso Projeto Nelson 

Hungria, que pretendia substituir o Código Penal de 1940, 

foi promulgado pelo Decreto-Lei 1.004. de 21 de outubro 

de 1969, teve sua vigência sucessivamente postergada, até 

final revogação pela Lei 6.578/78, constituindo pela mais 

longa vacatio legis, conhecida em nossa história 

legislativa. 

A Lei 7.209/84, que realmente reformulou toda a 

Parte Geral de 1940, humanizou sanções penais, adotou 

penas alternativas à prisão, além de reintroduzir no Brasil 

o sistema de dias-multa e trouxe à lume a Lei n. 9.099/95, 

que disciplinou os Juizados Especiais, emprestando tempo 

e espaço para a transação penal, destacando a composição 

cível, com efeitos penais, além de instituir a suspensão 

condicional do processo, no entendimento do eminente 

Cesar Roberto Bitencourt.   

 Em suma, um dos pontos altos a merecer 

reconhecimento foi a Proposta de Alteração da Lei de 

Execução Penal,( LEP), no entendimento do Prof. Álvaro 

Mayrink da Costa, (em seu Curso de Direito Penal – Parte 

Geral), segundo o Mestre citado, pela Comissão de 

Juristas instituída pela Presidência do Senado Federal, em 

2013, presidida pelo Ministro do Superior Tribunal de 
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Justiça Sidnei Agostinho Bennetti, que diante dos grandes 

desafios que transitam em torno da conjugação das 

expectativas da sociedade quanto à certeza e à efetividade 

do sistema penal tem como prioridade a desburocratização 

e a praticidade, bem como a modernidade da gestão 

penitenciária. No presente estágio, há vários 

questionamentos em relação ao exame criminológico, ás 

medidas de segurança, aos hospitais de custódia e 

tratamento psiquiátrico, à cessação de periculosidade, e 

outras questões objeto de novas propostas no Parlamento.  

 

Código Penal de 1969  

 O novo governador do Estado do Rio de Janeiro, o 

Senhor Jânio da Silva Quadros, com o propósito de 

empreender a reforma de toda a legislação codificada, 

incumbiu ao Ministro Nelson Hungria de elaborar um 

projeto, de Código Penal. O anteprojeto apresentado e 

publicado pelo Decreto 1.490, de 8 de dezembro 1962, por 

considerá-lo bastante liberal, mantendo a mesma estrutura 

do Código do ano de 1940. O Código foi promulgado pela 

Junta Militar, “que se encontrava de plantão no país”, 

pelo Decreto-Lei 1004, depois de uma morosa entrada em 

vigor, vindo finalmente a ser revogado pela Lei 6.578, de 

11 de outubro de 1978. “Ao final, o código não entrou em 

vigor”.                           


