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História do Direito Penal Brasileiro

Período Colonial:
Antes do descobrimento do Brasil, enquanto dominava a civilização primitiva, adotava-se
a vingança privada. Informam os historiadores que os silvícolas conheciam o sistema de
Talião, bem como a composição e a expulsão da tribo (perda da paz). Predominavam as
penas corporais, com regras consuetudinárias, comuns ao mínimo convívio social, quase
sempre dominadas pelo misticismo. Com o descobrimento do Brasil, em 1500, passou a
vigorar o Direito Lusitano, aplicando-se, sucessivamente:

1) Ordenações Afonsinas: promulgadas em 1446 por D. Afonso V, vigoraram até 1514,
com conteúdos do Direito Romano de Justiniano e do Direito Canônico. Marcadas pela
crueldade das penas, predominando a arbitrariedade dos juízes em sua fixação.
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2) Ordenações Manuelinas: editadas em 1514 por D. Manuel. Pouco se diferenciavam
das Ordenações Afonsinas. Ainda correspondiam à fase da vingança pública. O direito
era aplicado pelos donatários respectivos das capitanias hereditárias.

3) Ordenações Filipinas: datadas de 1603, por medida do Rei Filipe II, mantiveram as
ordenações anteriores. Foi sob a égide desse ordenamento que Tiradentes foi
executado, estendendo as consequências penais de seu comportamento também a seus
descendentes. Todas as ordenações marcadas pela fase da vingança pública orientavam-
se no sentido de uma ampla e generalizada criminalização, com severas punições, as
quais objetivavam infundir o temor.
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Período Imperial:

A Constituição Federal de 1824 determinou a urgente e necessária elaboração de um

Código Criminal, fundado nas sólidas bases da justiça e equidade. Em 1827, Bernardo

Pereira apresentou o seu projeto, que foi sancionado em 1830 pelo Imperador D. Pedro

I. Surgia o Código Criminal do Império. Com a elaboração desses dois ordenamentos, o

Direito Penal deu nítidos sinais de evolução em prol da humanização das penas.

Dispunha sobre a vedação dos açoites, tortura, marca de ferro quente e todas as penas

cruéis, bem como manifestava a necessidade da pena atingir somente o causador da

infração penal. Seria a primeira manifestação do princípio da personalidade da pena no

Brasil. Contudo, ainda sobreviviam as penas de morte na forca, trabalhos forçados,

banimento. Entre as inovações, consagrou a instituição do sistema do dia-multa, em seu

art. 55.
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Período Republicano:

Com o advento da república, João Baptista Pereira foi encarregado de elaborar um

projeto de Código Penal, que foi aprovado em 1890. Seus equívocos e deficiências o

tornaram uma “colcha de retalhos”, com inúmeras leis extravagantes para suprir suas

lacunas. Tantas eram as leis esparsas que, em 1932, concentraram-nas na Consolidação

das Leis Penais, de Vicente Piragibe. Durante o Estado Novo, em 1937, Alcântara

Machado apresentou um projeto de Código Penal Brasileiro, que foi sancionado

pelo Decreto-Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940, vigorando desde 1942 até os

dias atuais. Em 1977, houve uma atualização das sanções penais, e, em 1984, uma

reforma da parte geral, que humanizou as sanções, adotou penas alternativas à prisão e

reintroduziu o sistema de dias-multa. Em 1969, Nelson Hungria teve aprovado o seu

projeto para a criação de um novo Código Penal. Contudo, este foi revogado ainda

em vacatio legis.


