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Apesar da defasagem do atual 
Código Penal brasileiro diante 
de postulados científicos atuais 
e, até mesmo, às novas formas 
de criminalidade, o anteprojeto de 
lei n. 236/2012, destinado a sua 
atualização integral, padece de 
algumas deficiências técnicas que, 
louvados os esforços propositores, 
demandam melhor articulação 
pela via dogmática.
Com o propósito de trazer ao 
debate alguns pontos controversos 
no referido anteprojeto de lei, a 
presente obra apresenta-se aos 
leitores. Ela é fruto de pesquisa 
efetuada pelo grupo de estudos 
Modernas Tendências da Teoria 
do Delito, iniciada em 2013, na 
Universidade Mackenzie em São 
Paulo. 
O conteúdo perpassa a análise 
de códigos estrangeiros, bem 
como anteprojetos nacionais, 
debruçando-se sobre os principais 
pontos da Parte Geral do Código 
Penal, como a necessidade de se 
manter uma descrição do nexo 
de causalidade, a omissão ou a 
definição do concurso de pessoas. 
No cerne da discussão, questiona-se 
a adoção de corrente doutrinária 
específica em sede legislativa e são 
oferecidas alternativas à redação 
proposta no anteprojeto.
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A presente obra é resultado da pesquisa desenvolvida por 
integrantes do grupo Modernas Tendências da Teoria do 
Delito, da Universidade Presbiteriana Mackenzie (SP), 
sobre o Projeto de Lei n. 236/2012 – proposta de alteração 
do Código Penal – visando a uma diagnose de suas 
vulnerabilidades, bem como a proposição de sugestões para 
o aperfeiçoamento do atual Código Penal. 
Os autores trabalharam os pontos fulcrais do anteprojeto, e, 
sob um olhar crítico, buscaram identificar e combater suas 
deficiências. Cada capítulo refere-se ao estudo de um tema 
específico, desenvolvendo-se pelo confronto do Projeto de 
Lei n. 236/2012 com anteprojetos de lei predecessores e 
códigos penais estrangeiros. 
No âmbito nacional, analisaram-se os anteprojetos de Técio 
Lins e Silva e Luís Vicente Cernicchiaro, assim como o 
atual Código Penal. No âmbito internacional, utilizaram-se 
os códigos alemão, espanhol, português, equatoriano e 
colombiano.
A partir do confronto legislativo e com base na doutrina 
abalizada, teceram-se críticas a algumas proposições, com 
a ulterior formulação de propostas de redação legal. Entre 
os temas eleitos estão a relevância da omissão, a relação 
de causalidade, o dolo, o erro, o concurso de pessoas, a 
tentativa e a individualização da pena.
A importância deste estudo deriva-se da necessidade do 
debate ante uma modificação legislativa tão essencial 
quanto a atualização integral do Código Penal brasileiro. 
Dessa forma, incumbe à Academia a função de refletir, 
apontar eventuais problemas e, assim, contribuir para 
o desenvolvimento de um código dogmaticamente 
responsável.
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Apresentação

Este texto apresentado aos leitores é o resultado de um projeto de pesquisa 

financiado pelo MackPesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

que teve por objetivo analisar alguns dos principais pontos do projeto de 

lei que pretende alterar o cenário legislativo penal e introduzir um novo 

código penal para o Brasil.

A intenção legislativa é louvável porquanto o atual código penal data 

de 1940, com alterações posteriores, mas que talvez não tenham consegui-

do manter uma sistemática adequada e, por isso, proporcionam muitas in-

congruências e contradições. Além da natural dinâmica social que impõe 

a revogação de certos tipos e a criação de outros, a parte geral que data de 

1984 também apresenta pontos que, se à época significavam uma inovação 

teórica, atualmente mais prejudicam do que auxiliam na construção e apli-

cação de um sistema dogmático coerente e prático.

O projeto teve por objetivo justamente analisar até que ponto o proje-

to de lei significa uma inovação e melhoria da atual legislação, porquanto 

foi e tem sido objeto de muitas críticas de valiosa parte da doutrina, nesse 

sentido, temas de parte geral ligados à teoria do delito e da pena.

Para tanto, foram utilizados nos estudos não só o Projeto de Lei  

n. 236/2012, mas também os projetos anteriores de Técio Lins e Silva e 

de Luís Vicente Cernicchiaro, além de outros códigos penais vigentes que, 

como o nosso, têm forte influência da dogmática continental germânica. 

A pesquisa foi elaborada em parceria com a Faculdade de Direito da 

Universidade de Huelva (Espanha), com a participação de seu catedrático 

de Direito Penal Dr. Juan Carlos Ferré Olivé, e com a Faculdade Damas de 

Educação Cristã de Recife, com a participação do Professor Dr. Claudio 

Brandão. Contamos, ainda, com as valiosas contribuições dos professores 

Dr. Fernando Navarro Cardoso e Gustavo Quandt, que participaram do 

encontro promovido pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em que 
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alunos e professores, bem como sociedade civil, discutiram as conclusões 

e sugestões produzidas pela pesquisa.

Esperamos que o produto final que ora se apresenta possa contribuir 

ao debate e influenciar o legislador na elaboração de um código penal lú-

cido e responsável, que, sobretudo, mantenha em seu espírito uma política 

criminal democrática de ultima ratio, a única admitida em nosso Estado 

de Direito.

Alexis Couto de Brito

Organizador
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