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“[...] 
You don’t know me 
Bet you’ll never get to know me 
(Eu, você, nós dois 
Já temos um passado, meu amor) 
You don’t know me at all 
(Um violão guardado, aquela flor) 
Feel so lonely 
(e outras mumunhas mais) 
The world is spinning round slowly 
[...] 
Nasci lá na Bahia 
De mucama com feitor 
O meu pai dormia em cama 
Minha mãe no pisador 
Laia, ladaia, sabatana Ave-Maria 
Laia, ladaia, sabatana Ave-Maria 
[...] 
Eu agradeço ao povo brasileiro 
Norte, centro, sul inteiro, 
Onde reinou o baião.” 

Caetano Veloso (1972) 



 
 

RESUMO 

O objetivo desse trabalho é realizar os primeiros apontamentos sobre uma 
história da cultura jurídica processual penal brasileira no período entre 1930 e 1945. 
Para esse fim, mobilizou-se o método genealógico de Foucault que, na leitura 
historiográfica jurídica de Hespanha e de Ricardo Marcelo Fonseca, prioriza tanto a 
luta política dos juristas pelo poder de dizer o direito, como os dispositivos de poder. 
O período em recorte foi escolhido por se tratar de um momento de grande 
efervescência política, que refletiu tanto o direito como sobre o papel dos juristas 
frente a ele. Com a instauração da Comissão Legislativa (1930-1933?), tentou-se 
escrever um novo código de processo penal para o Distrito Federal e outro para a 
Justiça Federal. A 13ª Subcomissão, encarregada desse fim, não conseguiu 
executá-lo, mas adiantou a discussão acerca dos juizados de instrução e também da 
unidade processual. Ao tempo da Comissão Elaboradora (1934-1936), a unidade do 
processo já tinha sido firmada na Comissão de Reorganização da Justiça Nacional, 
na Comissão do Anteprojeto de Constituição (do Itamaraty) e na Assembleia 
Constituinte de 1933. Os debates se centraram em como implementar essa unidade 
a partir do projeto Ráo, mas também reportaram uma série de imperfeições técnicas. 
O Código de Processo Penal de 1941, entregue pela Comissão Revisora (1938-
1941), se mostrou uma reação ao projeto anterior, aperfeiçoando sua redação 
legislativa e aprofundando várias de suas escolhas doutrinárias, com poucas 
inovações. Entre os dispositivos de poder que reconhecemos nesse diálogo entre as 
comissões técnicas, apontamos os sistemas de investigação criminal, o regime de 
liberdade do acusado, a proeminência da confissão e do princípio da livre convicção 
no regime de verdade processual, a competência para processar e julgar, o sistema 
de nulidades e a pedagogia do júri e dos recursos necessários. 

 
Palavras-chave: cultura jurídica; processo penal; unidade processual; 

juristas; modernização. 
 
 



 
 

RIASSUNTO 

Lo scopo di questa ricerca è quello di fare le prime note su una storia della 
cultura giuridica procedurale penale brasiliana, nel periodo tra il 1930 e il 1945. A tal 
fine mobilitato il metodo genealogico di Foucault che, la lettura storiografica legale di 
Hespanha e Ricardo Marcelo Fonseca, dà la priorità sia alla lotta politica dei giuristi 
per il potere di dire il diritto, sia ai dispositivi di potere. Il taglio periodo è stato scelto 
perché è un momento di grande confusione politica, che riflette sia il diritto e sul ruolo 
dei giuristi in avanti ad esso. Con l'istituzione del Comitato Legislativo (1930-1933?), i 
giuristi hanno tentato di scrivere un nuovo codice di procedura penale per il Distretto 
Federale e uno per la Giustizia Federale. Il 13ª sottocommissione, incaricata di 
questo ordine, non è riuscito a farlo funzionare, ma ha detto che la discussione sui le 
giudice istruttore e anche l'unità procedurale. Al momento del Comitato Elaboratore 
(1934-1936), l'unità della procedura era già stato firmato nella Commissione di 
Riorganizzazione della Giustizia Nazionale, nella Commissione per il Progetto di 
Costituzione (Comissione Itamaraty) e nell'Assemblea Costituente del 1933. Le 
discussioni concentrati su come implementare questa unità dal progetto Ráo, ma ha 
anche riportato una serie di imperfezioni tecniche. Il Codice di Procedura Penale del 
1941, espresso dalla Commissione di Revisione (1938-1941), è stata una reazione al 
precedente progetto, migliorandone la tecnica legislativa e approfondire molte delle 
sue scelte dottrinali con poche innovazioni. Tra i meccanismi di potere che 
riconosciamo in questo dialogo nelle commissioni tecniche, segnaliamo i sistemi di 
indagine criminale, il regime di libertà dell'imputato, l'importanza della confessione e il 
principio di libera convinzione nel regime di verità procedurale, la competenza a 
perseguire e giudicare, il sistema di nullità e la pedagogia della giuria e le risorse 
necessarie. 

 

Key-words: cultura giuridica; procedura penale; unità procedurale; giuristi; 

modernizzazione. 

 
 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

AJ   –  Arquivo Judiciário 

cap.  –  capítulo 

Cód.  –  Código 

CM  –  Correio da Manhã 

CPP/41 –  Código de Processo Penal de 1941 

CPP-DF –  Código de Processo Penal do Distrito Federal 

CRJN  –  Comissão de Renovação da Justiça Nacional 

DHBB  –  Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro pós-1930 

DO   –  Diário Oficial 

DN  –  Diário da Noite 

IAB   –  Instituto dos Advogados Brasileiros 

inc.  –  inciso 

liv.  –  livro 

JB  –  Jornal do Brasil 

JC  –  Jornal do Comércio 

MJNI  –  Ministério da Justiça e Negócios Interiores 

OAB  –  Ordem dos Advogados Brasileiros 

OJ  –  O Jornal 

RF  –  Revista Forense 

STF  –  Supremo Tribunal Federal 

t.  –  tomo 

tít.  –  título 

v.  –  volume 

 

 



 
 

LISTA DE SÍMBOLOS  

 

§º –  parágrafo 

[ ] –  informação acrescentada ao texto original 

[...] –  informação omitida do texto original 

[/] –  quebra de linha presente no texto original 

“ “ –  citação do texto original 

‘ ‘ –  expressão entre aspas duplas no texto original 

« » –  expressão entre aspas simples ou inglesas no texto original 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS ........................................................................... 13 

2 AS COMISSÕES E A REFORMA DO PROCESSO PENAL ......................... 27 

2.1 “NÃO PODE HAVER UMA NAÇÃO DE JURISTAS”: IAB E A COMISSÃO 

LEGISLATIVA (1930-1933?) ......................................................................................... 31 

2.1.1 Composição da 13ª Subcomissão Legislativa ................................................. 39 

2.1.2 Método de trabalho da 13ª Subcomissão ........................................................ 42 

2.1.3 13ª Subcomissão, Reforma da Polícia e juizados de instrução ..................... 43 

2.2 “DIGA-SE A VERDADE POR INTEIRO E COM CORAGEM”: A COMISSÃO 

ELABORADORA (1934-1936) ....................................................................................... 57 

2.2.1 “Dizer unidade do direito é dizer unidade da disciplina social”: o projeto 
Vicente Ráo..................................................................................................................... 61 

2.2.2 A crítica generosa de Alvaro Couto Britto ........................................................ 75 

2.3 “A LEGISLAÇÃO É HOJE UMA IMENSA TÉCNICA DE CONTROLE DA 

VIDA NACIONAL EM TODAS AS SUAS MANIFESTAÇÕES”: A COMISSÃO 
REVISORA (1937-1941) ................................................................................................ 77 

2.3.1 Composição da Comissão Revisora ................................................................ 79 

2.3.2 O problema da técnica legislativa e jurídica .................................................... 82 

2.3.3 Características gerais do CPP/1941 ................................................................ 86 

2.4 DAS “INFLUÊNCIAS” ........................................................................................ 94 

3 UM PROCESSO, DUAS JUSTIÇAS .............................................................106 

3.1 “HÁ CIDADÃOS QUE PRECISAM SABER COMO DEFENDER-SE TANTO 

NO SUL COMO NO NORTE”: A COMISSÃO DE REORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA 

NACIONAL (CRJN) ......................................................................................................109 

3.1.1 Organização dos trabalhos da CRJN.............................................................110 

3.1.2 A resistência de José Miranda Valverde........................................................115 

3.2 “A COMPREENSÃO EXATA DE NOSSAS NECESSIDADES PRÁTICAS”: A 

VOTAÇÃO NA CONSTITUINTE DE 1933 ..................................................................132 

3.3 O PROBLEMA DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA NO INTERSTÍCIO......137 

3.4 A CONCRETIZAÇÃO DA UNIDADE PROCESSUAL PENAL .....................139 

4 DISPOSITIVOS DE PODER NO PROCESSO PENAL ................................141 

4.1 SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL: JUIZADOS DE INSTRUÇÃO 

VERSUS INQUÉRITO POLICIAL ................................................................................151 



 
 

4.2 REGIME DE LIBERDADE DO ACUSADO ....................................................169 

4.3 CONFISSÃO E LIVRE CONVICÇÃO ............................................................177 

4.4 COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR .......................................186 

4.5 SISTEMA DE NULIDADES ............................................................................192 

4.6 PEDAGOGIA DO JÚRI E DOS RECURSOS NECESSÁRIOS ....................199 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ...........................................................................205 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................210 

FONTES ........................................................................................................................214 

DOCUMENTOS PUBLICADOS ......................................................................................214 

JORNAIS ........................................................................................................................214 

PERIÓDICOS JURÍDICOS .............................................................................................214 

INSTRUMENTOS DE PESQUISA ..................................................................................214 

  

 



 
 

13 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

As tentativas de codificação do processo penal foram pouco exploradas tanto 

pela dogmática processual penal, como pela história do direito. É com o objetivo 

inicial de conhecê-las melhor que este trabalho foi dirigido. Para tanto, foi necessário 

delimitar os flancos pelo qual o tema poderia ser abordado: (i) a participação dos 

juristas nessas empreitadas, por meio das comissões criadas na Primeira Era 

Vargas; (ii) os embates sobre a unidade do processo penal que perpassaram essa 

reforma e; (iii) a consolidação de certos institutos jurídicos nos códigos das 

comissões que, articulados com o plano das práticas, podem ser lidos como 

“’dispositivos de poder’” (FOUCAULT apud HESPANHA, 2003, p. 29) e que podem 

ou não ter sido assimilados “antropofagicamente” de uma ou outra cultura jurídica 
estrangeira. A divisão dos capítulos, portanto, não obedeceu a um critério 

cronológico, mas sim a uma análise triplamente recortada. 

A construção do direito pelos juristas carrega consigo uma série de 

problemáticas. Em primeiro lugar, a disputa pública entre juristas e legisladores pelo 

poder de dizer o direito como uma luta política. Em segundo lugar, a espessura do 

direito produzido pelos juristas. Em terceiro lugar, as “razões de poder” presentes 

dentro da construção do direito como um saber legítimo. Em todos os casos, 

perpassa a problemática da influência estrangeira em confronto com o contexto 

modernizador autoritário dos anos 30 – que, ao menos no Brasil, era um projeto 

intelectual desde pelo menos os anos 20. É necessária, portanto, uma breve 

digressão acerca desses pontos. 

Como apontou Antonio Manuel Hespanha, os juristas e historiadores do 

direito tendem a acreditar que o direito “constitui uma antiga tradição agregativa” 

(2003, p. 30), somando ou aperfeiçoando institutos. Ao contrário do que 

normalmente se pensa, não é disso que se trata uma história cultural do político-

institucional e do normativo, porque a tradição presente no direito é constantemente 

relida e atualizada pelos juristas de sua época. 

O conteúdo dessa tradição importa menos que o uso, por parte deles, “de 

uma grande parte da utensilagem social e intelectual com que se produzem novos 

valores e novas normas (ou seja, à la Foucault, como fornecedor de componentes 

dos ‘dispositivos’ da criação actual do saber jurídico).” (HESPANHA, 2003, p. 31). Os 

sentidos e valores (como um todo, mas em especial aqueles que compõem as 
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normas) têm natureza relacional e adquirem novos significados em diferentes 

contextos. 

Conhecer o direito como fenômeno cultural implica reconhecer justamente 

que, tal como um “fato histórico antropológico” (FONSECA, R. M., 2006, p. 340), o 

direito circula nas instituições e não está deslocado das condições concretas de seu 

tempo: 

A primeira [premissa de ordem metodológica] diz respeito ao modo como 
aqui se emprega o termo cultura: ele é aqui tomado, na trilha de Geertz, não 
como algo que está à busca de leis e caracteres imutáveis, mas é algo que, 
na atividade interpretativa, deve ter buscado seu significado. A cultura está 
sempre imersa em um contexto que pode ser descrito de uma forma 
inteligível. A partir daí é importante indicar que a reconstrução da ideia de 
uma cultura do direito não significa, portanto, a busca da ‘melhor cultura 
jurídica’, no sentido de um uso competente das reflexões dos juristas mais 
autorizados na Europa ou nos Estados Unidos (seja lá como isso puder ser 
avaliado), mas sim o conjunto de significados (standards doutrinários, 
padrões de interpretação, marcos de autoridade doutrinária nacionais e 
estrangeiras, influências e usos particulares de concepções jusfilosóficas) 
que efetivamente circulavam na produção do direito e eram aceitos nesta 
época no Brasil. (FONSECA, R. M., 2006, p. 340). 

Assumimos aqui a cultura jurídica como uma “configuração discursiva” 
composta de “mecanismos de controle, de seleção, de organização, como também 

de procedimentos de interdição e de estabelecimento de privilégios” e, portanto, 

“que circula, funciona e produz efeitos dentro de um determinado contexto histórico 

social”, em acordo com a perspectiva foucaultiana de Ricardo Marcelo Fonseca 
(2006, p. 341). 

Para traçar a possibilidade de uma cultura jurídica brasileira, Fonseca (2006, 

pp. 343-349) retomou o momento de sua formação, no século XIX. Ele explica que 

mesmo a independência política não implicou abandono do direito português, mas 

notou que a tradição jurídica europeia é trabalhada e adaptada com novas soluções 

e alternativas, a partir do tensionamento que o contexto brasileiro provocou. A 

criação dos cursos jurídicos de São Paulo e Olinda permitiria, a partir de meados do 

século XIX, a formação nacional de professores de direito majoritariamente 

brasileiros. Com isso, o autor pôde afirmar que a existência de uma cultura jurídica 

própria do Brasil é inegável, ao contrário da interpretação consagrada de Sérgio 

Adorno sobre o bacharelismo liberal, que, no limite, levou a crer que os bacharéis 

exerciam múltiplas atividades (políticas, literárias, burocráticas) desvinculadas da 

formação jurídica, a qual seria precária. 



 
 

15 

Fonseca indicou, desse modo, uma contrapartida do historiador. É preciso, 

em primeiro lugar, respeitar a “dinâmica interna”, a “espessura” e o “modo como o 

saber do Direito historicamente circula”, o que permite avaliar a sua função e seus 

efeitos concretos no âmbito cultural. Isso porque o papel do direito é mais que 

técnico1, instrumental ou ideológico. Em seguida, deve-se verificar como o direito 

dialoga com componentes culturais diversos – como, em suas transformações, ele 

os elabora e reelabora. Por fim, pode-se abordar como este saber “estabelece sua 

relação com as estruturas sociais, econômicas e políticas do período histórico 

estudado.” (FONSECA, R. M., 2006, p, 371). 

Nesse sentido, Hespanha percebeu, com perspicácia, que é necessário 

vincular os aspectos histórico-dogmáticos à luta política dos juristas pelo poder de 

dizer o direito nas sociedades em que vigora o primado da legalidade. Se o vínculo 

entre o exercício de poder político e o ato de dizer o direito precede a criação do 

Estado-nação2, o momento de inflexão entre juristas e legisladores é localizado 

_______________  
 
1 Um exemplo concreto é o de Afrânio Silva Jardim, que encarou um paradoxo na coordenação do 

tomo sobre Direito Processual Penal na edição comemorativa de 100 anos da Revista Forense. Ele 
considera que esta disciplina jurídica não era sistemática até que o Código de 1941 entrasse em 
vigor e lamenta a ausência de mais trabalhos dos “nossos mestres” José Frederico Marques (1912-
1993), Hélio Tornaghi (1915-2004) e Fernando da Costa Tourinho (1926-). Esses mestres não eram 
ainda bacharéis no auge do período de circulação da Forense. A preconcepção de direito 
processual penal de Jardim, galgada numa suposta técnica cada vez mais evoluída, ignora os 
juristas que, àquela época, eram centrais e que procuravam estabelecer a espessura de seu próprio 
Direito: “Na verdade, antes desta época, os trabalhos não separavam bem o Direito Penal do 
Processual Penal. Não se tinha clara a separação do direito material do direito instrumental. Ao 
depois, vem a fase procedimentalista, pouco dotada de rigor conceitual e sistemático. Nesta fase, 
que antecede a dogmática processual penal, abundam os trabalhos sobre o Tribunal do Júri, 
questões de competência, hoje superadas, nulidades processuais e ação penal. Tivemos de 
escolher alguns daqueles textos que nos pareceram de maior interesse para o leitor de agora. 

Por tudo isso, como é fácil perceber, poucos são os trabalhos de Direito Processual Penal publicados 
antes da vigência do atual código, até porque a diversidade dos códigos estaduais talvez 
desestimulasse a elaboração de trabalhos de cunho mais geral e sistemático.” (JARDIM, 2006, p. 
XX.) 

2 No mesmo sentido, Pietro Costa (2010, p. 102), que apontou uma linha fraturada da “imagem da 
soberania na cultura político-jurídica europeia, desde o mundo antigo até o século XX”, ressalta o 
exercício da jurisdição pelos juristas, teólogos e filósofos como uma das formas de representação 
da soberania medieval. Disso se extrai que, se o Estado de Direito é muito mais recente que os 
discursos sobre o Direito, o papel dos juristas é fundamental no fenômeno cultural jurídico. Sobre a 
iurisdictio: “(...). Que poder e julgar se implicam reciprocamente é, por outro lado, uma convenção 
sugerida não apenas pelo imaginário religioso, mas também pela visão global da ordem [medieval]: 
uma ordem já dada, sustentada por normas consuetudinárias, longe de ser identificada com a 
vontade de legislar do soberano. O soberano exercita então o seu poder não tanto criando quanto 
‘dizendo’, declarando, o direito: o direito já existe, é uma forma do ser, e o monarca é chamado 
a proclamá-lo, a reafirmá-lo prestando a justiça, exercitando o papel (ao mesmo tempo sacro 
e jurídico) do juiz justo. O rei-juiz é a expressão e a vida de comunicação de uma imagem sacra 
da soberania. (...).”. (Ibid., pp. 106, grifo nosso). Já o Estado de Direito é caracterizado pelo 
“absolutismo do poder, monopólio das fontes de direito, burocracia, unidade de comando sobre o 
território (...)” (Ibid., p. 100). 
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justamente quando a lei se torna a principal fonte de direito. Hespanha incluiu, 

nessas sociedades, também as de matriz liberal ou as de matiz legalista-

democrática, o que valida esse apontamento para o Brasil do século XX. 

O primado da legalidade obrigou os juristas “a uma partilha indesejada, 

apesar da decisiva participação que têm em qualquer dos dois modelos de ordem 

jurídica”, vez que tinham “função de participantes privilegiados do novo espaço 

público”, “como ‘Kronjuristen’3 ou como membros dos parlamentos” (HESPANHA, 

2009, p. 150). Como essa luta não é uniforme, Hespanha aponta que é preciso 

conhecer as interações entre os subgrupos dos juristas, distinguindo tempo e 

espaço. No embate entre eles, pode prevalecer a doutrina, acompanhada de 

princípios gerais e método controlado, ou a prática, construída pelo casuísmo. 

Silveira, embora não tenha pretendido uma análise jurídico-cultural4, realizou 

análises relevantes acerca do contexto social e político entre 1936 e 1943. A autora 

apontou as contradições da atuação política dos juristas, que oscilavam do 

antiliberalismo à denúncia dos excessos do Estado, e a importância da reforma do 

ensino jurídico de Campos e da “’concepção social do direito’” – que inseriu os 

principais periódicos jurídicos no espaço público da reforma legislativa de Vargas 

(2013, pp. 39-42; 44, n. 61). Essa “visão de mundo” foi capaz de congregar muitos 

juristas (críticos ao liberalismo e ao socialismo) pela defesa dos interesses coletivos 

face aos individuais; pela relativização de direitos absolutos; pela crítica do uso de 

modelos jurídicos estrangeiros e; pela necessidade de promover reformas legais que 

fossem adequadas à “realidade nacional” (SILVEIRA, 2016, pp. 451-453 e n. 7; 

GARCIA NETO, 2008, pp. 88-97). 

É nesse contexto de revigoramento do papel dos juristas em meio aos demais 

saberes concorrentes – quando então são elaborados, como resposta, o positivismo 

_______________  
 
3 Algo como “jurista da Coroa”, “da Corte” ou “jurista consagrado”, “jurisconsulto”. Trata-se de uma 

alusão à obra do russo Waldemar Gurian, que caracteriza Carl Schmitt como “Kronjurist des Dritten 
Reiches” – o jurisconsulto consagrado do Terceiro Reich. Menção ao termo presente também em 
Seelaender (2009). 

4 Cf. SILVEIRA, 2013, p. 37: “Embora conscientes do risco de obscurecer nuances importantes da 
teoria jurídica (o que foi, até certo ponto, uma imposição causada por limites de nosso percurso 
formativo) que essa escolha implica, acreditamos ser ela válida e pertinente à leitura aqui proposta, 
na medida em que permite trazer para o cerne de nossas discussões o papel público dos juristas no 
Brasil, tema bastante explorado para o século XIX, mas em relação ao qual há ainda muito a 
desvendar ao longo do novecentos.”. 
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criminológico e o tecnicismo jurídico-penal5 (SONTAG, 2009b, p. 294) – que Vargas 

empenhou diversos juristas na tarefa patriótica de renovação do direito nacional. 

Foram congregados diversos juristas de posicionamentos ideológicos e carreiras 

mais ou menos variadas (SILVEIRA, 2013, pp. 253-266). 

É a essas preocupações de método e de contexto que se reportou o primeiro 

capítulo. Abordamos o funcionamento das comissões e subcomissões legislativas 

entre 1930 e 1936, como a Comissão Legislativa e a 13ª Subcomissão, a Comissão 

de Reorganização da Justiça Nacional e a Comissão Elaboradora do Código de 

Processo Penal. Em todos esses casos, os trabalhos passariam pelo debate político 

que legitimaria seu conteúdo. 

Com o golpe de Estado, que culminou com o fechamento do Congresso e a 

outorga da Constituiçãod de 1937, a usurpação da atividade legislativa em prol da 

técnica reivindicada pelos juristas foi concretizada (NUNES, 2016, pp. 164-170; 

SONTAG, 2009a). Sem a aprovação formalmente democrática dos legisladores, são 

escritos, revisados pelo Poder Executivo e passam a vigorar por meio de decreto-lei, 

então, os Códigos de Processo Civil (1939), de Penal (1940) e de Processo Penal 

(1941), entre outras legislações diversas6. Nesse período, os políticos são acusados 

_______________  
 
5 Cf. SONTAG, 2009b, p. 300-301, n. 3: “Para evitar confusão terminológica, esclareçamos desde já 

que o termo ‘positivismo criminológico’, aqui, não se confunde com ‘positivismo jurídico’. Positivismo 
criminológico quer ser referir, especificamente, à tradição de Cesare Lombroso e de Enrico Ferri; 
aos estudos de ‘antropologia criminal’, ‘sociologia criminal’, ‘biopsicopatologia criminal’, etc. O 
termo, em verdade, é usado em sentido bastante amplo e sem debruçar-se nas possíveis 
diferenciações. Anotemos desde já, porém, uma diferença interna relativa ao objeto deste artigo: 
aquela entre o positivismo criminológico anti-júri (Viveiros de Castro, por exemplo); e o positivismo 
criminológico pró-júri (Evaristo de Moraes e Roberto Lyra, por exemplo). Mas aprofundar essa 
estrada já seria uma pesquisa autônoma. Ainda sobre a terminologia, o positivismo criminológico 
aparece nas fontes, às vezes, como ‘nova escola penal’. Nova em relação ao ‘classicismo’ da 
tradição cujo pater sempre referenciado é Francesco Carrara. O ‘debate das escolas’ seria, então, 
entre ‘classicismo’ e ‘positivismo criminológico’. Um esquema muito simplificante, é evidente, mas 
como o objeto deste artigo não são as escolas penais do séc. XIX, não valeria a pena aprofundar-se 
nesse aspecto. Embora tecnicistas como Hungria apareçam, às vezes, como herdeiros do 
‘classicismo’, e, já que estamos, agora, no objeto específico deste artigo, vale uma diferenciação 
para evitar a confusão entre tempos históricos distintos: o tecnicismo, aqui, não é tomado como 
sinônimo de classicismo, já que tanto na Itália, com Vicenzo Manzini e Arturo Rocco, p. e. 
(SBRICCOLI, 1990), como no brasil com Nelson Hungria, a pretensão é de superar o próprio debate 
das escolas. A expressão ‘positivismo jurídico’ em sentido estrito (isto é, como uma qualificação da 
ciência do direito, e não só como um direito fundado em normas estatais positivadas) poderia ser 
identificado com o tecnicismo, mas, como o termo praticamente não aparece nas fontes consultadas 
para esse artigo e como ele pode ter sentidos muito diversos dependendo do filósofo do direito de 
referência, preferi, aqui, usar somente a expressão ‘tecnicismo’.”. 

6 Cf. CAMPOS, 1940, eBook: “A atividade legislativa do Ministério da Justiça 
A lei de fronteiras não é, porém, um texto isolado. Ela pertence a uma cadeia de leis complementares 

da Constituição, e em que o Ministério da Justiça vem trabalhando sem cessar, desde a instauração 
do regime, cujo espírito elas corporificam e realizam. Tivemos, assim, desde os primeiros dias do 



 
 

18 

de não possuírem a técnica necessária para estudar esses documentos, além de 

atrasarem a atividade legislativa – a qual, após dez anos, era vista como urgente. 

Reconhecemos que o diálogo com teorias e correntes de outros países era 

inevitável, mas o próprio contexto exigiu que a resolução dos problemas tinha de 

dizer respeito às particularidades brasileiras. Trata-se de uma antropofagia 

nacionalista e autoritária7, que tinha o objetivo “de criar uma engenharia institucional 

                                                                                                                                               
regime, a lei das acumulações, cuja execução e interpretação o Ministério tem acompanhado, até 
hoje, em todo o país, por meio de centenas de decisões e pareceres sobre consultas oficiais, de 
instituições e até de particulares; a lei do Júri e a que dispõe sobre os serviços da Justiça Federal, 
extinta pela Constituição; a lei orgânica do ministério público federal, a lei orgânica do Distrito 
Federal, a lei de dissolução dos partidos políticos a lei de segurança e a respectiva lei de processo, 
a reorganização do Tribunal de Segurança; a relativa ao loteamento de terrenos, a lei dos crimes 
contra a economia popular, a lei dos executivos fiscais, entre outras: o projeto do Código de 
Processo Penal, já concluído, o anteprojeto do Código de Processo Civil e Comercial, o anteprojeto 
do Código Penal, quase terminado, a lei de nacionalidade, a de extradição e a de expulsão, a de 
imigração, a das atividades políticas de estrangeiros, entre outras, são o testemunho de uma 
constante atividade legislativa que o Ministério tem exercido, quer diretamente, quer participando de 
comissões especiais.” 

7 Secundamos as observações de Garcia Neto (2008, pp. 25-26) que, apesar da diferença temática, 
enfrentou um problema historiográfico parecido: a da suposta “cópia” ou “influência” da legislação 
trabalhista italiana pelos juristas da Era Vargas, quando, em verdade, há uma deglutição 
antropofágica, como ele e José Reinaldo Lima Lopes denominaram, desses elementos e do 
realismo jurídico norte-americano. Nesse sentido, concordamos que não é possível dizer que a 
legislação da Era Vargas tenha sido um mero subproduto do nazifascismo. Como suas premissas 
estão perfeitamente amarradas ao contexto, como a crise de 1929 e a questão social advinda da 
industrialização, citamos o trecho com o fim de observar que os processualistas penais sofrem de 
mal semelhante e que a história do direito deve estar atenta às especificidades desses diálogos 
globais: “De um modo geral, portanto, os juristas ou ignoram os autores da Era Vargas ou tendem a 
associar esse pensamento jurídico com uma espécie de legitimação de uma transposição do 
modelo fascista de Estado para o lado de cá do oceano Atlântico. O corpo burocrático de Vargas, e, 
em especial, Oliveira Vianna e Francisco Campos, seriam os agentes intelectuais que teriam 
pensado o transplante do corporativismo de Mussolini. Nem mesmo o texto de Alfredo Bosi, A 
Arqueologia do Estado-Providência, em que o autor buscou demonstrar como o positivismo 
absorvido pelos políticos gaúchos e a própria Constituição do Estado do Rio Grande do Sul teriam 
exercido mais influência sobre o Estado corporativista de Vargas que o fascismo italiano, parece ter 
sido lido pela maioria dos juristas brasileiros. 

É verdade que os doutrinadores brasileiros também liam os autores do corporativismo italiano, assim 
como muitas outras correntes que percorriam o mercado global de ideias. Os juristas liam-se e 
influenciavam-se. Os norte-americanos também não liam somente a si mesmos. Liam de Fraçois 
Gény aos italianos defensores de Benito Mussolini (1883-1945), passando pelos argentinos e 
muitos outros. O mesmo ocorria com os juristas brasileiros. Não havia a world wide web (Internet), 
mas as ideias jurídicas eram globalizadas e difundidas dentre as mais diferentes ideologias e 
regimes de governo. 

Desse modo, se a questão social era o grande tema dos anos 1930 em todo mundo ocidental 
industrializado ou em processo de industrialização, é no mínimo curioso que a questão social da 
década de 1930, no Brasil, teria sido quase sempre apenas relacionada ao fascismo italiano. Não 
que os italianos não tenham de algum modo influenciado o Brasil. O problema é que eles não foram 
os únicos. [...] Assim, da mesma forma que não houve uma relação de causa e efei to entre os 
realistas norte-americanos e a legislação social brasileira, também não é adequado fazer uma 
simples identificação dessa legislação e da Era Vargas como um subproduto do nazi -fascismo, 
como tem sido feito pela doutrina jurídica brasileira. 

A partir dessa releitura bibliográfica, conclui-se que ainda não houve um estudo das rupturas e 
continuidades presentes nas muitas mudanças ocorridas na teoria do direito brasileiro. Essas 
lacunas tornam-se ainda mais problemáticas em períodos da história marcados pela obscuridade do 
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propriamente brasileira.” (GARCIA NETO, 2008, p. 88). Não basta, portanto, dizer 

que aqui se imitou uma ou outra legislação do fascismo (como o Código Rocco de 

Processo Penal italiano, vigente de 1930 a 1988) ou do bonapartismo (Código 

Napoleônico de Instrução Criminal, em vigor de 1808 a 1958). As peculiaridades da 

nação brasileira eram exigidas em todas as áreas do direito, como reação teórica ao 

bacharelismo e ao conceitualismo liberal da Constituição de 18918, acusada de 

cópia das constituições americana e argentina. A existência de um diálogo global 

acaba, ao contrário do que se poderia imaginar, por reforçar esse posicionamento. 

Foram os constituintes de 1891, aliás, que adotaram o regime de 

multiplicidade do processo penal e dualidade da magistratura (federal e estadual). 

Dessa forma, à União coube a competência de legislar sobre direito penal e, aos 

Estados, a de legislar sobre processo penal e organização judiciária – à exceção do 

processo e da organização do Distrito Federal e da Justiça Federal, a ser legislada 

pelo Congresso Nacional. Apesar da unidade do processo penal ser mencionada por 

alguns historiadores do direito9, os argumentos que a legitimaram e seus 

desdobramentos ainda não foram abordados – o que faremos no segundo capítulo. 

Angela Castro Gomes, que estudou o discurso historiográfico dos anos 40, 

observou a “forte conotação cartográfica” da concepção de nação brasileira como 

“’território’”10, marcando não só as fronteiras, mas também a complementariedade 

                                                                                                                                               
autoritarismo, como é o caso da Era Vargas, perdendo-se em meio ao imenso labirinto conceitual da 
doutrina jurídica brasileira, que tende a prestigiar o discurso ‘vencedor’ e relegar ao ‘ostracismo 
intelectual’ o discurso ‘vencido’. 

Busco, portanto, reconstruir alguns desses fragmentos perdidos da história do direito brasileiro, 
mesmo que muitos desses remendos permaneçam aparentes aos olhos do jurista de hoje, uma vez 
que fazem parte da colcha de retalhos de um ecletismo próprio da cultura jurídica.”. 

8 Cf. GARCIA NETO, 2008, p. 89: “Uma importante característica desses autores que compuseram 
essa corrente crítica foi sua versatilidade intelectual. Enquanto a doutrina jurídica liberal (1870-1930) 
estava associada ao bacharelismo, os autores dessa corrente realista dos anos 1930 buscavam 
uma leitura interdisciplinar da realidade e, para tanto, aproximavam-se dasociologia, da economia e 
da psicologia. Essa interdisciplinariedade aproximava-os do realismo jurídico norte-americano e do 
sociologismo continental.”. 

9 Como em SILVEIRA, 2013; NUNES, 2016; SONTAG, 2011. 
10 O que se observou também nas fontes consultadas, como na “Mensagem apresentada pelo 

Presidente da Republica ao Poder Legislativo, em 3 de maio de 1937” (RF, v. LXX, jun. 1937 , pp. 
639-642): “[...] Durante muito tempo, o nosso processo evolutivo comprehendeu apenas as faixas 
mais acessiveis do longo littoral com irradiações espaçadas para o interior, dividido o paiz em zonas 
relativamente estanques, salvo onde a expansão economica recebeu impulsos excepcionaes. Esse 
crescimento em nucleos, falho de intercommunicação, se reflectia na vida do Estado, como 
coordenador e interprete das necessidades nacionaes. 

Atravessando regimes politicos e phases diversas de economia, não conseguimos modificar a 
physionomia adquirida inicialmente, apesar de vasta e variada legislação. Para grupos apreciaveis 
de população, o Estado era quasi uma entidade desconhecida, apenas fazendo-se presente pela 
percepção de tributos mal lançados e improductivamente applicados. 

[...] 
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entre o discurso histórico e o geográfico. Segundo ela, “a unidade é a própria saga 

de nossa história: ela é o objetivo do Estado; ela é a glória do ‘ser’ brasileiro” (1996, 

pp. 24-25). A autora relembrou a sugestão de Foucault, para o qual “a ideia de 

território estará remetida, antes de tudo, a uma noção jurídico-política: como ‘aquilo 

que é controlado por um certo tipo de poder’, seja em nível nacional, regional ou 
local” (1996, p. 24). 

Essas noções são de primeira ordem de importância para analisar o que 

aconteceu durante as tentativas de codificação do processo penal, uma vez que foi 

precisamente nesse ponto em que o saber jurídico do processo penal ostentou seu 

caráter político. Afinal, jurisdição nada mais é que o poder de processar e julgar 

sobre um dado território, ao passo que a competência é a atribuição específica – 

juridica e administrativamente determinada – para que essa atividade seja 

pragmaticamente possível. E se o processo (em geral e, em particular, o processo 

penal) é uma área que concerne diretamente ao exercício do poder pelo Estado de 

Direito, a sua unificação é a generalização territorial desse poder. 

Tornou-se preciso não apenas um código que se pretenda nacional, como foi 

o projeto Ráo, mas um código que tenha também mecanismos suficientes para o 

exercício desse poder, como foi o caso do CPP/1941. Por esse motivo, não só 

partimos de uma historiografia fundada na genealogia do poder, como aplicamos a 

analítica foucaultiana para indicar os dispositivos de poder presentes no processo 

penal no terceiro capítulo. O poder soberano, juridicamente legitimado, atua apenas 

na superfície do fenômeno, como face negativa do poder. Além dele, vemos que o 

processo, como concretização formal de um regime de verdade e de um regime que 

questiona a liberdade do acusado, é estruturado para que as partes processuais se 

relacionem dentro de redes de poder e acatem a decisão judicial, que possui efeitos 

não-jurídicos, de normalização disciplinar e biopolítica, ao produzir a verdade. 

Partindo do pressuposto que a disciplina atua sobre corpos individuais com 

práticas normalizadoras dentro de instituições, criando a subjetividade e de que a 

biopolítica é direcionada indistintamente para populações, como forma de gestão da 

                                                                                                                                               
Sem intenção critica, mas apenas a titulo de referencia, póde-se dizer que os homens de Estado, no 

Brasil, sempre agiram convencidos de que, na solução de determinado problema, se encontrava a 
chave do progresso geral do paiz. Para alguns, simples questões de orçamento ou de 
alphabetização extensiva e rapida resolviam tudo; para outros, o segredo estava na politica tarifaria, 
emquanto o maior numero se apegava a meras formulas de organização politica. 

As soluções exigidas pela realidade são, entretanto, mutiplas e não raro condicionadas a factores 
variaveis. [...]”. 
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vida sob a segurança social, há, em cada um desses dispositivos, potencial para que 

o juiz atue das duas formas, conforme a utilidade para a produção da verdade e a 

otimização econômica e política da liberdade. 

Verificamos, no contexto, a adoção da posição de defesa social, política 

criminal predominante nos anos 30 e 40 em vários países ocidentais. Caracteriza-se, 

por exemplo, pela rejeição (maior parte dos positivistas criminológicos) ou 

relativização (tecnicistas jurídicos e menor parte dos positivistas criminológicos) dos 

postulados do liberalismo, especialmente da escola clássica. Com o maior rigor das 

tentativas de sistematização dos projetos, os juristas passaram a manejar a 

compreensão do panorama geral que um código de processo penal unitário 

implicaria no século XX. Entre os dispositivos de poder, identificamos a escolha de 

um sistema de investigação criminal, os parâmetros móveis do regime de liberdade 

do acusado, a confissão e a livre convicção do juiz dentro do regime de verdade, a 

competência para processar e julgar, o sistema de nulidades e a pedagogia da lei no 

júri e nos recursos necessários. 

Foi preciso estabelecer a unidade processual antes da adoção definitiva de 

um instituto ou outro. Veremos que a unidade do processo encontrou barreiras 

formais na 13ª Subcomissão, apesar de dois de seus três membros serem 

favoráveis a essa centralização. Já na Comissão de Renovação da Justiça Nacional 

(CRJN), foi vencido o único defensor do modelo dual do processo – José de Miranda 

Valverde. Com a Constituição de 1934, a unidade foi instituída nas disposições 

transitórias e deixou de ser assunto de debate, mas o seu modo de implementação 

era um problema. 

A discussão sobre os juizados de instrução foi o clímax dessa questão. 

Propostos desde a 13ª Subcomissão, em clima de polêmica, seriam adotados 

também pela Comissão Especial do Código de Processo Penal (1934-1936). 

Cândido de Oliveira Filho, por exemplo, acreditava que a unidade do processo penal 

só seria possível com a instalação dos juizados. Entretanto, a manutenção do 

inquérito policial no Código de Processo Penal de 1941, sob a justificativa de que 

esse atenderia melhor à extensão geográfica do país (como se vê na conferência de 

Florêncio de Abreu e Silva, RF, v. XCII, nov. 1942, p. 332), pareceu o elemento de 

composição final dessa unidade processual. 

O delegado, diferentemente do juiz, não tem sua atuação limitada por regras 

de competência, podendo investigar fatos que escapem à área de circunscrição que 
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lhe foi atribuída administrativamente e sem macular a competência local do 

processo. Essa é uma característica que os juizados de instrução provavelmente 

não permitiriam, devido ao aparato administrativo que deveria sustentar um juiz de 

instrução para que ele se locomovesse ao local do crime e atuasse em conjunto com 

a polícia investigava e judiciária. 

Mas esse não foi o único motivo pelo qual os juizados de instrução não foi 

adotado. Os sistemas de investigação criminal implicavam na participação 

contraditória do acusado durante a instrução preliminar ou no segredo do inquérito 

policial. Os argumentos dos quais os juristas lançaram mão demonstram a 

preocupação com instrumentalização política da polícia e o problema da repetição 

das provas ou da prejudicialidade da interferência do acusado sobre o objetivo 

defensivo social atribuído ao processo penal naquele momento. 

Simultaneamente, a atuação judicial foi colocada em evidência: as provas, a 

começar pela confissão, passaram a ser apreciadas conforme seu “livre 

convencimento”; o sistema de nulidades foi reduzido a um mínimo que assegurasse, 

de todas as formas possíveis, a integridade jurídica e a economia do processo; as 

medidas cautelares que são impostas ao acusado foram intimamente conectadas 

com a apreciação do juiz sobre os fatos e; a autoridade dos magistrados de segundo 

grau e dos tribunais superiores foi firmada pelo estabelecimento dos recursos 

necessários e da possibilidade de reforma total das decisões do júri. 

Era sabido que o sucesso da defesa social na aplicação dos códigos 

dependia dos juízes – assim se manifestaram não só Hungria e Campos (SONTAG, 

2009a, pp. 119-120), como Florêncio de Abreu. Sontag explica que esse fenômeno 

se dava mesmo apesar da vinculação do juiz à letra da lei, como pretendia o 

tecnicismo jurídico. Essa “confiança” – expressa em diversos momentos11 – é 

diametralmente oposta à ideologia antijurisprudencial que animou as codificações do 

século XIX12. 

_______________  
 
11 Cf. SONTAG, 2009a, p. 120: “Confiança em vários sentidos: na compreensão do texto legal, na sua 

aplicação, que se consubstancia, basicamente, no regime de apreciação das provas que enrijecia o 
que a processualística costuma chamar de ‘processo inquisitório’, bem como na margem de arbítrio 
para a individualização da pena.”. 

12 Cf. SONTAG, 2009a, pp. 120-122: “[...] importa sublinhar que a ideia clássica de codificação, de 
uma forma ou de outra, presta contas à chamada ‘ideologia anti-jurisprudencial’. Isto é, o controle da 
magistratura não deixa de ser um dos elementos que dão sentido ao empreendimento codificador, 
muito embora se reconheça que esse controle nem sempre deva ser tão estrito. Em suma, a 
ideologia anti-jurisprudencial é o húmus que alimenta essa primeira fase da ideia moderna de 
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Acreditamos, por esse motivo, que o realismo jurídico13, na forma da 

concepção social do direito, tenha sido um dos principais elementos do “arquivo 

                                                                                                                                               
codificação, na sua versão ‘clássica’, ainda que a sua incidência nas experiências particulares 
possa variar. 

A diferença de ênfase entre as duas  pontas da experiência moderna é bastante clara: neste ínterim, 
os juristas como classe profissional específica fizeram do problema da codificação algo que lhes 
pertence como tal, o que não era assim tão óbvio na segunda metade do séc. XVIII – basta lembrar 
os juristas-legisladores da Revolução Francesa que não se identificavam, na função de legisladores, 
como juristas (CAVANNA, 2005); ou de Jeremy Bentham que pensava o pannomion (código 
completo de legislação) como um dispositivo ‘anti-juristas’ –, e, nesse processo, a ideologia anti-
jurisprudencial deixou de ser um ponto de passagem obrigatório. Na década de 30 do sec. XX [sic], 
a magistratura pode tranquilamente participar ativamente como grupo profissional específico no 
processo de codificação; o código se coloca como consolidador e sistematizador das questões 
enfrentadas nos tribunais: sinais de um imaginário codicístico relativamente alterado em relação 
àquelas primeiras formulações modernas da segunda metade do séc. XVIII.  

Se Hungria preocupava-se tanto com a vinculação da doutrina com a lei, apesar da incidência da 
velha ideologia anti-jurisprudencia ser quase nula, o tema do vínculo do juiz à lei, do controle legal 
do arbítrio judicial não era inexistente (HUNGRIA, 1935, p. 43). É possível afirmar este Hungria 
paga mais tributos à tradição liberal, preocupado, inclusive, com os excessos na aplicação da ideia 
de defesa social, colocando-se contra a aceitação da analogia em matéria penal de ordenamentos 
radicalmente defensistas como o soviético (HUNGRIA, 1935, p. 43). Lógica do compromisso? Sim, 
mas em relação a que? [sic] Em relação às experiências codificatórias brasileiras anteriores, a 
direção era claramente de reforço do codigo e do sistema penal como dispositivos de defesa social, 
direção com a qual concordava plenamente. Para tanto, apostava-se na ampliação do espaço de 
arbítrio da magistratura para que pudessem melhor exercer esse papel. A direção que se pretendia 
dar ao ordenamento brasileiro, portanto, era bastante clara. A retórica do compromisso – central, 
inclusive, na auto-representação do Estado Novo – não pode obnubilar essas impressões impostas 
ao ordenamento penal brasileiro. O caráter compromissório das soluções adotadas deve ser levado 
em consideração, por outro lado, ao colocar lado a lado a experiência brasileira com outras 
reformas penais contemporâneas, como a soviética. O discurso de vários penalistas e de 
intelectuais do regime era, muitas vezes, gradualista: a diferença entre a ordem penal do Estado 
Novo e a soviética, entre o código penal brasileiro e o fascista, seria de ordem quantitativa, isto é, 
de maior ou menor distância tomada em relação ao liberalismo penal. Mas todos, de uma forma ou 
de outra, estariam envolvidos na batalha contra o ‘excesso de garantias para os criminosos’ em 
nome da defesa social. Já uma avaliação do valor historiográfico da representação gradualista – 
análoga àquela proposta por François Furet (1995) em relação ao conceito de totalitarismo – 
demandaria uma análise comparada que não cabe nos confins dessa pesquisa.”. 

13 O realismo jurídico é uma corrente da teoria do direito que rejeitou a concepção conceitualista (e 
também liberal) do direito. Algumas vertentes são identificáveis pelo momento histórico e pela 
localidade, como a francesa, do séc. XIX – com expoentes como León Duguit e François Gény – e a 
norte-americana, do séc. XX – com Oliver Holmes, Karl Llewellyn e Roscoe Pound (GARCIA NETO, 
2008, p. 76; 89). Na análise empreendida por Garcia Neto – que apreciou a “influência” do realismo 
jurídico norte-americano no Brasil –, pode-se observar que Alberto Torres teria sido um dos 
primeiros realistas brasileiros, ao criticar o conceitualismo de Rui Barbosa (que era, ainda, liberal). 
Torres estava particularmente alerta acerca da inadequação do transplante de instituições 
estrangeiras que não consideravam “a história [nacional], os costumes locais e as condições 
geográficas” (GARCIA NETO, 2008, p. 92). Oliveira Vianna, alinhando-se ao pensamento de Torres 
como discípulo, defendia a ausência de opinião pública organizada e população consciente e 
participativa da vida política, motivo pelo qual suas instituições democráticas tendiam a fracassar. O 
país deveria ser corrigido “por meio da lei e da força moral de mudança social do direito” (GARCIA 
NETO, 2008, p. 93). Para este jurista, “toda organização política deveria refletir, na sua estrutura, as 
particularidades e idiossincrassias do povo a que pertence”, fundadas sob a “observação da 
evolução orgânica da sociedade”, “da realidade da nação”. Aquelas que não o fizessem, estavam 
contaminadas de um “idealismo utópico” e não “orgânico” (GARCIA NETO, 2008, p. 96). Francisco 
Campos, por sua vez, foi conhecido como o “arquiteto” da formação da “burocracia tecnocrata”, de 
“formação técnica, interdisciplinar e funcionalista”, em oposição ao “bacharelismo liberal e 
conceitualista” (GARCIA NETO, 2008, p. 135). Esses três autores são incluídos, por Garcia Neto, na 
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oculto” dos juristas do período, em particular aqueles que construíram o projeto Ráo 
e o CPP/1941. A implicação das concepções realistas e nacionalistas diz respeito 

não só à desconfiança dos institutos jurídicos estrangeiros, como reconhece no juiz 

a capacidade de conhecer melhor a “realidade nacional” do que o legislador. Em 

uma época em que o juiz deveria ser também sociólogo e antropólogo, a abertura 

promovida pelas normas jurídicas permitiu a infiltração do direito pelas ciências 

humanas com um fim nitidamente normalizador. 

*** 

Com o fim de analisar o papel dos juristas, a unificação do processo penal e 

identificar os dispositivos de poder concretizados no interior dos códigos em debate, 

foi necessário coletar os volumes da Revista Forense entre 1930 e 1945 e da 

Arquivo Judiciário, disponível somente entre 1927 e 193614. A relevância da Forense 

é conhecida devido à transferência da sede da revista de Belo Horizonte para o Rio 

de Janeiro em 1936, prevendo a uniformização do direito processual, e ao 

envolvimento de Pedro Baptista Martins na codificação unitária de processo civil de 

193915. Já a Arquivo se mostrou relevante por ter sido fundada por Edgard Costa16 

em 1927, no Rio de Janeiro, e circular com a edição do Jornal do Comércio. Sua 

relevância é tal que alguns de seus artigos doutrinários coincidem com as da 

Forense, mas em boa parte são originais. 

                                                                                                                                               
corrente nacionalista autoritária brasileira, que ganhou força com o ecletismo entre antropofagia e 
nacionalismo da Semana de Arte Moderna de 1922. 

14 A Biblioteca Digital do Supremo Tribunal Federal está em processo de implementação de um novo 
sistema no final desse ano, motivo pelo qual nem todos os volumes estiveram disponíveis dentro 
desse período, tampouco após 1936 (nº 37 a 76). Os volumes faltantes são os nº. 11, 18, 19, 29, 
33, 34. A tarefa de completar esse levantamento em um momento posterior pode ser interessante, 
mas há a possibilidade de que diversos artigos se repitam contemporaneamente na Forense. 

15 Cf. SILVEIRA, 2013, pp. 34-46, 81-82, 237-239; SIQUEIRA, Gustavo. ‘Justiça rápida e barata para 
todo o Brasil’, um ‘Código para acabar com as chicanas do Direito’: o Código de Processo Civil de 
1939 e alguns discursos sobre o Judiciário. In.: Revista Eletrônica de Direito Processual, Rio de 
Janeiro, a. 11, v. 18, n. 2, mai/ago, 2017. pp. 245-260. 

16 Edgar Costa (1887-1970) nasceu em Vassouras (RJ), fez os estudos preparatórios na Capital e 
ingressou na Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro em 1905. No mesmo 
ano, tornou-se funcionário auxiliar do Gabinete de Identificação e Estatística da Polícia e, dois anos 
depois, assumiu a direção. “Durante sua gestão instituiu o registro civil de identificação e a 
expedição de documentos de identidade, tendo sido o portador da carteira de identidade nº 1.” 
(“COSTA, Edgard” DHBB, 2010). O ano da fundação da Archivo Judiciario é o mesmo em que se 
tornou Presidente do Tribunal do Júri, instalado no novo Palácio da Justiça. Sua carreira como 
magistrado é extensa e sua aproximação com o Estado Novo é notável. Mesmo assim, Edgard 
Costa continuaria nas esferas mais altas do Judiciário, culminando com sua nomeação a ministro do 
Supremo Tribunal Federal (STF) por José Linhares, logo após a deposição de Vargas. Ocuparia, 
então, a cadeira do ministro Antonio Bento de Faria, que tinha participado da tentativa de 
codificação de Vicente Ráo. Para mais, cf. verbete “COSTA, Edgard”, DHBB, 2010. 
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Foram consultados também os jornais do Rio de Janeiro, que muitas vezes 

acompanhavam as reuniões das subcomissões legislativas. Havia interesse em 

divulgar os trabalhos delas: se os políticos eram ineficientes, os juristas não eram 

descartáveis para os esforços revolucionários. Esses relatos normalmente eram 

breves, destacando quais subcomissões e integrantes haviam se reunido em um 

certo dia e, eventualmente, o que tinham discutido17. 

Quando algum fato diverso acontecia, esses relatos eram mais ricos e as 

publicações jornalísticas se preocupavam em sumarizar as posições dos 

integrantes. A paráfrase era, por vezes, incompleta. Essas podem ser marcas 

involuntárias do jornalista – é mais fácil mesclar as opiniões jurídicas em discurso 

direto e indireto do que entrar nos meandros da discussão. A vantagem desse tipo 

de fonte é revelar algumas palavras próprias dos juristas. Já as citações diretas são, 

mais provavelmente, marcas voluntárias. Seja como for, nessas situações, a fonte 

será privilegiada no corpo do texto ou nas notas de rodapé, caso o trecho seja longo. 

As publicações no Diário Oficial (DO) referentes às subcomissões 

acompanhadas normalmente foram inseridas dentro da seção “Secretarias do 

Estado”, na qual, em geral, figurava o “Ministério da Justiça e dos Negócios 

Interiores” em primeiro lugar. Esse é o caso das atas da Comissão de 

Reorganização da Justiça Nacional (CRJN), em boa parte numeradas e com 

transcrição dos diálogos. As notas taquigráficas foram raras. 

As publicações traziam o resumo das discussões e a proposta de ordem do 

dia da reunião seguinte. Encerrando a primeira parte, a assinatura dos participantes. 

Logo após isso, as discussões eram divididas em “boletins” numerados, com os 

diálogos marcados pelo travessão [–], as notas taquigráficas pelos parênteses [( )] e 

as leituras pelas aspas duplas [“ “]. O locutor era indicado pelo posto ou nome 
próprio18 e as falas podiam ser dispostas em parágrafos. 

As fontes foram reproduzidas em nota de rodapé exatamente da forma como 

redigidas à época, como forma de permitir o falseamento da interpretação ou de 

_______________  
 
17 Por vezes, os editores dos jornais emitiam considerações próprias, sem assinar a matéria ao final. 

Essas opiniões serão tratadas aqui como aquela correspondente ao jornal, sem recurso ao campo 
intelectual no qual estava inserido o respectivo jornal, embora essa possa ser uma orientação 
relevante para quem se pretenda a um estudo daquilo que os jornais defendiam em termos de 
reforma processual penal. 

18 “Sr. Carlos Maximiliano” para Carlos Maximiliano Pereira dos Santos; “Sr. Pereira Braga” para 
Antonio Pereira Braga; “Sr. Cândido de Oliveira” para Cândido de Oliveira Filho; “Sr. Miranda 
Valverde” para José Miranda Valverde. 
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expor a dificuldade de interpretação das fontes – pela forma de escrita ou pela 

ortografia da época. No corpo do texto, a ortografia foi atualizada para facilitar a 

leitura, mas a pontuação foi mantida. Além da utilização do sistema autor-data e das 

aspas duplas [“ “] para citação, hierarquizou-se, em especial devido ao uso das 

fontes jornalísticas, o uso de aspas simples [‘ ‘] para o discurso direto do jurista e 
das aspas inglesas [« »] para as citações dentro do discurso direto. A reprodução do 

Diário Oficial da União, por outro lado, é simples devido ao formato padrão das atas 

acima descrito.  

Todos os sistemas de pesquisa utilizados possuem falhas ou problemas 

práticos, como o arrefecimento da divulgação dos trabalhos até o completo silêncio 

nas fontes, a lacuna das buscas por palavras-chaves (por vezes, somada à má 

conservação das fontes), o uso de nomes próprios em logradouros constantes em 

anúncios diversos ou a publicação de sentenças e outros atos judiciais, quando o 

argumento da busca era o nome de um magistrado. Isso obrigou formas distintas de 

abordar as fontes, como a busca por palavras-chaves com menos resultados 

encontrados no período e o mapeamento cronológico das reuniões e dos decretos. 

Esse tipo de pesquisa foi árduo, mas se revelou importante no início dos anos 

30. Com o advento do Estado Novo e a falta de publicidade das atividades das 

comissões, somado à restrição da liberdade de imprensa, as fontes jornalísticas 

deram lugar uma análise predominantemente qualitativa de alguns discursos em 

congressos jurídicos e dos artigos publicados naqueles dois periódicos. 

Por fim, se o conteúdo das normas jurídicas não é desprezável para a 

espessura do direito, uma vez que os códigos eram submetidos à aprovação do 

ministro da Justiça e de Vargas e eram imbebidos de algumas concepções políticas, 

ressaltamos que a análise promovida não é própria da teoria do direito, mas 

marcadamente da história do direito processual penal. Os aspectos formais, 

portanto, foram destacados naquilo que poderiam aproveitar à análise dos 

dispositivos de poder estabelecidos. 
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2 AS COMISSÕES E A REFORMA DO PROCESSO PENAL 

Durante a Constituinte de 1890, a maioria dos deputados decidiu pela 

descentralização da competência legislativa sobre o processo penal e sobre a 

organização judiciária – no que esperavam concretizar a forma federalista 

descentralizada de Estado. O regime optado era notoriamente liberal. Essas 

escolhas eram mediações das Constituições Americana e da Argentina (LYNCH, 

2012, p. 33; PAIXÃO, 2011, p. 148; GOMES, ABREU, 2009, p. 9; HOCHHEIM, 2017, 

p. 31) e da própria experiência brasileira de 1823 e de 1830 (VISCARDI, 2017, p. 

18), o que causou o criticismo de quem percebera o descompasso entre o direito e a 

realidade, entre a competência jurídica dos Estados e as suas características 

próprias19. 

O contexto político da Primeira República era sujeito a arranjos nacionais, 

estaduais e municipais complexos, que enredaram o funcionamento da Justiça20. 

_______________  
 
19 Informação de Claudia Viscardi, que procurando explicar a lógica de funcionamento do federalismo 

nacional nas primeiras décadas da República, identificou que a configuração constitucional do 
federalismo brasileiro desequilibrou a relação entre os Estados, “o que acirrou as tendências 
regionalistas próprias de nossa cultura política, que remontam ao período de ocupação do território 
nacional.” (2017, p. 17). 

20 Cf. HOCHHEIM, 2017, p. 35-36: “As instituições judiciárias eram parte do mecanismo ‘coronelista’, 
contribuindo para o situacionismo estadual. A Constituição Federal estabelecia apenas as garantias 
dos magistrados federais, frente ao que houve estados que estabeleceram limitações aos juízes, ou 
contra eles cometeram abusos. A questão chegou ao STF, o qual reiteradas vezes decidiu que as 
garantias da vitaliciedade, da inamovibilidade e da irredutibilidade de vencimentos aplicavam-se aos 
juízes estaduais, por serem implícitas aos princípios constitucionais da União, os quais eram 
obrigatórios aos estados. Essa interpretação seria consolidada na reforma de 1926, passando a 
inobservância dessas garantias a poder acarretar a intervenção federal (LEAL, 2012, p.192). 

De qualquer forma, essas garantias não se aplicavam a todos os juízes, apenas aos vitalícios. Havia 
as figuras dos juízes substitutos e dos juízes de paz, desprovidos de garantias, substitutos dos 
magistrados vitalícios e com competência para realizar muitos atos processuais (inclusive 
julgamentos, ainda que com limitações, como recursos aos juízes vitalícios). Esses julgamentos por 
juízes sem garantias e mais sujeitos ao poder local, bem como o uso de vários subterfúgios contra 
a magistratura vitalícia (como supressão de comarcas, retenção de vencimentos, alteração de 
limites, disponibilidade, etc) tornavam a magistratura em geral frágil perante o poder político (LEAL, 
2012, p.192-3). 

A magistratura federal também fazia parte do jogo político ‘coronelista’, sendo nomeados para juízes 
federais nomes aceitáveis para as situações estaduais. Ao mesmo tempo, existia uma complexa 
relação política entre os Ministros do STF e o Presidente da República, embora isso tivesse 
nuances em virtude da vitaliciedade daqueles. Seus votos em julgamentos, mesmo os relativos a 
questões políticas, podiam variar conforme as facções políticas em jogo (KOERNER, 1994). 

Os membros do parquet encontravam-se em situação mais sensível ainda: ‘Quanto ao Ministério 
Público local, eram seus membros, em regra, de livre nomeação e demissão, utilizando-se, assim, 
os promotores e seus adjuntos, habitualmente, como instrumentos de ação partidária’ (LEAL, 2012, 
p.193). 
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Visto como causa e consequência da “politicalha”, o direito somente seria aplicável 

em um Brasil que não existia, um “’Brasil legal’”, “’irreal’” (GOMES, ABREU, 2009, p. 

5). A negação da “realidade nacional” e a cópia dos modelos estrangeiros21 são 

tomadas como as causas para a ineficácia e instabilidade da ordem jurídica e em 

especial das constituições22. 

A Revolução de 1930 e a instauração do Governo Provisório foram 

acontecimentos políticos de grande monta e sujeitos a diversas interpretações. Não 

sendo o âmbito no qual esse trabalho se insere, nos cabe reforçar a mesma 

precaução tomada por Bruno Hochheim, que reconheceu a dinamicidade, a 

excepcionalidade e a ambiguidade que perpassaram o Governo Provisório até o 

Estado Novo23, havendo significativas diferenças conjunturais entre os quadros de 

1930 e de 1937. 

Segundo Mariana de Moraes Silveira, a concepção social do direito foi uma 

forma de pensar o direito como ciência objetiva, tomando os estudos sociológicos 

nascentes à época para, pretensamente, “’conhecer a realidade nacional’”. A partir 

de 1930, ganhou “os contornos de uma política de Estado” , de tendência antiliberal, 

e sofreria críticas mais veementes a partir de 1940 (SILVEIRA, 2013, p. 140). Essa 

“tradição inventada de antiliberalismo” – termo de Ângela Gomes e Martha Abreu – 

                                                                                                                                               
Os membros da polícia não detinham garantias, sendo regra então a livre nomeação de chefes de 

polícia, delegados e subdelegados. As forças públicas eram um dos maiores trunfos da política 
‘coronelista’, podendo ser usadas para imporem-se as vontades da situação, sendo um dos mais 
sólidos sustentáculos do governo (LEAL, 2012, p.190-1).”. 

21 Gomes e Abreu contam que “nos anos 1910/20/30, esses exemplos internacionais foram vistos, 
primeiro como modelos a serem seguidos, ainda que não copiados; e depois, embora não de forma 
generalizada, como experiências a serem abandonadas, em nome de uma originalidade a ser 
alcançada, que passava justamente pelo questionamento das ideias liberais” (2009, p. 8). 

22 Cf. GOMES, ABREU, 2009, p. 5: “Dessa forma, as leis, inclusive e com destaque as constituições, 
são vistas como peças que têm, por definição, pequeno ou nenhum grau de eficiência na 
transformação da realidade social. Seus enunciados, por conseguinte, não são vistos como 
guardando uma diretriz normativa, um ‘horizonte de possibilidades’ para o futuro. O descolamento, 
como se postula, entre o legal e o real é, ao contrário, geralmente postulado na chave da ignorância 
das ‘verdadeiras’ características do Brasil, gerenciado por leis ‘utópicas’, feitas ‘para não pegar’ ou 
‘para inglês ver’. Aliás, por isso mesmo, seria possível incluir quase tudo nas leis brasileiras, já que 
elas – tradicionalmente e até propositalmente –, não são feitas a sério e, portanto, não devem ser 
levadas a sério.”. 

23 Cf. HOCHHEIM, 2017, p. 42: “Mais do que as origens e intenções de cada mobilização, concentrar-
nos-emos no que ocorreu durante e após sua eclosão, sem dar grande peso a rótulos. Não que 
entendamos que as origens e intenções de um movimento de ruptura da ordem vigente sejam 
irrelevantes para sua compreensão – eles, de fato, não o são -, mas o período é particularmente 
ambíguo e dinâmico, de modo que classificações muito rígidas não se prestam a descrevê-lo. 

Por outro lado, parece-nos plausível, senão procedente, a visão de que o Governo Provisório não era 
uma espécie de ensaio ao Estado Novo, tendo sido este apenas um dos muitos desenvolvimentos 
possíveis da grande alteração nacional iniciada em 1930 – sinal disso seriam as depurações no 
governo ao longo da década de 1930, havendo grande diferença entre os quadros de 1930-1 e os 
de 1937 (CASTRO GOMES, 1980, p.23-6, CHAVES PANDOLFI, 2007, p.15, 32-3, 35). [...]”. 
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condenava absolutamente todos os elementos liberais: os ideais, as práticas 

políticas, os atores sociais, as instituições e as organizações político-culturais. Os 

partidos políticos e o parlamento eram, ainda, “desqualificados como ineptos e/ou 

desnecessários” (ABREU, GOMES, 2009, p. 3). 

Nesse cenário, a reforma das leis somente poderia ocorrer a partir de uma 

parceria entre os juristas e o Estado. Foi o que ocorreu com a criação da Comissão 

Legislativa pelo Governo Provisório, mediante o Decreto nº 19.459 de 6 de 

dezembro de 1930. Era um órgão vinculado ao Ministério da Justiça e dos negócios 

Interiores (MJNI) e composto de subcomissões que elaborariam projetos de revisão 

ou reforma de diversas matérias jurídicas. O ministro da Justiça, presidente de honra 

da Comissão (art. 1º, caput), nomearia “juristas de reconhecido saber e reputação” 

e, dependendo da especialidade, outros técnicos que “tenham os mesmos 

merecimentos.” (§2º). Cada subcomissão24, composta por três membros, ficou 

incumbida de um projeto de lei, sendo permitido também indicar relatores individuais 

para esse mesmo fim (art. 1º, §1º). De qualquer forma, deveriam apreciar todas as 

sugestões que fossem enviadas. O trabalho não seria remunerado, mas constituiria 

“serviço relevante ao país” (§3º). 
A primeira parte dos trabalhos se concluiria com a publicação de um 

anteprojeto, que sofreria “críticas e observações” a serem “apreciadas 

fundamentalmente e atendidas, como merecerem, nos projetos definitivos.” (art. 2º, 

caput). Estes seriam enviados ao ministro da Justiça por intermédio do Consultor-

Geral da República, “delegado especial do governo”, que tinha uma série de funções 

organizativas a desempenhar dentro da Comissão Legislativa25. Após as 

_______________  
 
24 Em 10 de fevereiro de 1931, o Governo Provisório decretou os dispositivos disciplinares da 

Comissão Legislativa (Decreto nº 19.684/1931), fazendo constar os integrantes das 19 
subcomissões legislativas (art. 2º). Em adição ao decreto anterior, as subcomissões e relatores 
organizariam seus trabalhos como quisessem, “fazendo reuniões públicas em que tomarão parte as 
pessoas convidadas para esse fim”  e/ou recebendo sugestões durante prazo preestabelecido (art. 
1º, inc. I).  Como base para os trabalhos, as subcomissões e relatores individuais poderiam adotar a 
legislação vigente, os projetos em deliberação no Congresso ou mesmo aquela legislação que a 
subcomissão ou um de seus membros elabore (inc. II). As subcomissões e relatores também 
poderiam se reunir conjuntamente para tratar temas afins (inc. III). As reuniões se dariam no edifício 
da Câmara dos Deputados (art. 3º, caput) – o Palácio Tiradentes. 

25 Cf. Decreto n. 19.459/1930: “Art. 3º O Consultor Geral da República, como delegado especial do 
governo, organizará e acompanhará os trabalhos da Commissão; provendo-lhes à eficiência, 
solicitando a colaboração dos competentes, especialmente das Faculdades de Direito, Tribunaes e 
Juizes e Institutos de Advogados, coordenando os estudos das várias subcomissões e relatores 
individuais e comunicando ao Governo as observações que lhe ocorrerem sobre os serviços em 
andamento e as anteprojectos elaborados.”. 
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modificações que o governo desejasse realizar, os projetos seriam promulgados por 

decreto, mas estariam ainda sujeitos à aprovação do “Congresso Constituinte” 

(parágrafo único do art. 2º) – que não se sabia, àquela época, exatamente quando 

seria instalado. 

Cada uma das 19 subcomissões designadas deveria sistematizar todo o seu 

material de trabalho (“emendas, proposições e relatórios de seus relatórios de seus 

trabalhos [sic]”) para servir de estudo e interpretação da legislação elaborada (art. 

1º, inc. IV). Cada anteprojeto deveria ser acompanhado de um relatório que 

assinalasse as “inovações introduzidas na legislação anterior”, para que fossem 
apresentadas as sugestões “durante prazo não inferior a sessenta dias.” (inc. V). 

Após a apreciação das sugestões, o anteprojeto definitivo deveria ser publicado com 

um parecer. 

Se a 13ª Subcomissão – que nos interessa por ter sido a primeira comissão 

a tratar do processo penal no período e a última a fazê-lo sob o regime de 

multiplicidade processual – escreveu um relatório nesses moldes, ele não foi 

publicado juntamente ao anteprojeto, nem referido em outras fontes. Ao final do 

documento legislativo, encontra-se somente a cidade, data, assinatura dos três 

integrantes e os pontos nos quais se deram por vencido26. 

A ausência de relatório não prejudica a análise do anteprojeto, tanto porque 

era da iniciativa dos próprios juristas que as discussões fossem (parcial ou 

integralmente) veiculadas nos jornais27, como porque alguns dos argumentos e 

institutos jurídicos adotados pela 13ª Subcomissão são objeto de debate ainda nos 

anos seguintes – por exemplo, na Comissão de Reorganização da Justiça Nacional 

(CRJN) ou na Comissão Elaboradora de 1936. As remissões ao anteprojeto de 1931 

(doravante, também, anteprojeto da Comissão Legislativa) são quase tão frequentes 

                                                                                                                                               
No Decreto n. 19. 684/1931, o papel do consultor geral da República é novamente destacado em prol 

da organização, regularidade e eficiência dos trabalhos, devendo, principalmente, “servir de 
intermédio entre as subcomissões e o Governo.” (art. 1º, inc. VII). Segundo esse dispositivo, fica 
dúbio se (e em que medida) o consultor geral poderia também interferir nos debates (“distribuindo 
as observações ou críticas que forem apresentadas”). 

26 Cf. DO, 8 abr. 1932, p. 6573: “Rio, 23 de dezembro de 1931. – Melcíades Mario de Sá Freire, com 
restrições. – Astolpho Rezende, vencido na parte relativa à investigação e instrução, que fazem 
objeto dos capítulos 1º, 2º e 3º do Título II. – Candido de Oliveira Filho, vencido na parte que trata 
da fiança criminal.”. 

27 Até o momento em que a publicidade deixou de ser conveniente. Os relatos jornalísticos se 
tornaram cada vez mais esparsos e lacônicos. A organização que movia a Comissão Legislativa 
parece arrefecer ao longo do tempo – e, no caso da 13ª Subcomissão, é notável que a revisão do 
anteprojeto tenha sido feita sem qualquer alarde ou nova publicação, mas com novos integrantes. 
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quanto ao Código de Processo Penal do Distrito Federal (CPP-DF) de 1924, do qual 

se partiu de base para redesenhar o modelo processual. 

As premissas da Constituição de 1891 estavam em xeque. A criação da 

Comissão Legislativa era um sinal vigoroso de que o regime constitucional e legal 

deveria ser recriado. O cenário político, por sua vez, era permeado pela disputa da 

direção do governo Vargas, até pelo menos o início do Estado Novo. O período era 

marcado por discursos antiliberais, antiparlamentaristas, antibacharelistas e 

nacionalistas (ou antiestrangeiristas). Veremos a seguir como os juristas convocados 

para participar da obra revolucionária – e, em alguma medida, se redimir como 

bacharéis – estavam particularmente preocupados com a limitação dos poderes do 

Governo Provisório, com a reorganização do Poder Judiciário e a construção de um 

código de processo penal que se adequasse a esse cenário. 

Entre os temas de maior proeminência, estiveram os embates entre a 

unidade e a pluralidade do direito processual; entre os juizados de instrução criminal 

e o inquérito policial; a crítica ao formalismo exagerado do sistema de nulidades e do 

regime de apreciação das provas; a falibilidade dos testemunhos e do tribunal 

popular e; o aperfeiçoamento das formas de prisão. 

2.1 “NÃO PODE HAVER UMA NAÇÃO DE JURISTAS”: IAB E A COMISSÃO 

LEGISLATIVA (1930-1933?) 

Levi Carneiro28 foi o jurista designado ao cargo de Consultor Geral da 

República e, portanto, “delegado especial do governo”. Na década anterior, Levi já 

tinha adquirido notoriedade como presidente do Instituto dos Advogados do Brasil 

(IAB) por três mandatos consecutivos (1921-1929). Além disso, foi quem, em 1930, 

_______________  
 
28 Levi Fernandes Carneiro (1882-1971) nasceu em Niterói (RJ) e colou grau pela Faculdade de 

Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro. Foi presidente do Instituto dos Advogados 
Brasileiros nos triênios de 1921 a 1929, tendo recebido a Medalha Teixeira de Freitas em 1928. Nos 
dias seguintes à Revolução de 30, recusou o Ministério da Justiça oferecido por Vargas, mas 
aceitou o cargo de Consultor-Geral da República. Tomou posse em 11 de novembro, mesma data 
de promulgação do Decreto nº 19.398, por ele escrito e que criou juridicamente o Governo 
Provisório. Permaneceria no cargo até 1932, quando foi eleito como o 1º Presidente da OAB. Em 
1931, tornou-se o presidente da “Comissão Legislativa Federal, encarregada de preparar 
anteprojetos que subsidiaram depois a reforma do direito brasileiro”. Participou da Assembleia 
Nacional Constituinte de 1933 e 1934 como representante dos profissionais liberais, ladeando Raul 
Fernandes, Carlos Maximiliano e outros tantos da cúpula varguista. Perderia o mandato parlamentar 
com o fechamento dos órgãos legislativos, em 1937, com o golpe do Estado Novo, mas manteria 
uma longa carreira reconhecida como jurisconsulto e professor. Foi eleito para 27ª Cadeira da 
Academia Brasileira de Letras. (“CARNEIRO, Levi”, DHBB, 2010). 
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redigiu o projeto do decreto que instituiu e organizou o Governo Provisório e recusou 

a cadeira de Ministro da Justiça, oferecida por Vargas ao fim da Revolução  

(“CARNEIRO, Levi”, DHBB, 2010). 

Três de seus discursos como presidente do IAB foram publicados na Arquivo 

Judiciário, nos quais abordou temas de enorme relevância conjuntural para os 

juristas, em particular na seara constitucional (AJ, v. VIII, out. a dez./1928, pp. 81-97; 

v. X, abr. a jun./1929, pp. 81-96; v. XV, jul. a set./1930, pp. 119-134). Neles, tornou 

límpidas as preocupações políticas de um período de divergências acirradas, já 

pouco antes da Revolução de 30. 

Uma das maiores questões era, sem dúvida, o atestado de falência atribuído 

à Constituição de 1891 por “partidários” e “homens de pensamento e cultura” – em 

especial, Oliveira Vianna e Alberto Torres, que encabeçavam um “movimento 

anticonstitucionalista” com o fim “de criar ‘um tipo de regime nosso’” (AJ, v. XV, jul. a 

set./1930, p. 127). O conteúdo da Constituição de 1891, para eles, era 

excessivamente liberal e, portanto, se tratava de uma constituição inexequível29, o 

que levou à “doutrina de inobservância sistemática da Constituição”. Essa situação 

permitiu reformas constitucionais e novas leis de teor antiliberal, como foi a reforma 

de 192630. 

_______________  
 
29 Cf. AJ, v. XV, jul. a set./1930, p. 127: “Para o Sr. OLIVEIRA VIANNA, ‘a execução que até agora 

temos dado ao regime estabelecido na Constituição de 91, é a única que lhe podemos dar’. Isto é, 
ao que supponho – uma execução totalmente má. 

Em nenhum paiz do mundo, nenhuma carta constitucional terá tido, sempre, perfeita e rigorosa 
applicação. Todas soffrem vicissitudes mais ou menos graves. Influencias de momento desviam -
lhes, por bem ou por mal, a interpretação exacta. Mas esses episodios não attingem definitivamente 
o proprio pensamento dominante da lei constitucional, quando, ao menos, os doutrinadores e 
interpretes, desinteressados das lutas partidarias, matêm o seu culto, e procuram diffundil -o, 
evitando a aggravação ou a reincidencia dos erros. 

Todavia, estou em que nossa Constituição já tem tido – nem sempre, não com a desejavel 
continuidade, mas em episodios de summa gravidade – execução assas perfeita, na sua letra e no 
seu espirito, por forma a dar a segurança de um regime adequado á plena expansão das 
capacidades individuaes. 

Todos temos de memoria episodios significativos. [...] quando o Supremo Tribunal assegurou aos 
magistrados estadoaes as garantias da irreductibilidade de vencimentos e de indemissibilidade, 
fixou a theoria da estabilidade dos funccionarios, e creou a doutrina brasileira do habeas-corpus, e 
restringiu os effeitos do estado de sitio, ou de intervenção nos Estados e recusou reconhecer como 
Vice-Presidente da Republica o candidato que se pretendia eleito – em todas essas occasiões, a 
Constituição teve plena execução, relevou a sua perfeita applicabilidade, proporcionou garantias 
preciosas, permittiu a realização do regime, monstrando-lhe a excellencia.”. 

30 Cf. HOCHHEIM, 2017, p. 39: “Nos últimos anos do regime foi promulgada reforma constitucional, 
durante o governo de Arthur Bernardes. A Reforma de 1926 tinha um ‘...sentido centralizador, 
presidencialista e antijudiciarista’ (LYNCH, 2014, p.154), alterando diversos pontos da Constituição, 
a qual mantinha, porém, a estrutura oligárquica do país. Assim, por um lado, foram discriminados 
vários casos de intervenção federal, bem como seu procedimento no Congresso, alterando-se o até 
então lacônico art. 6º, além de se conferir expressamente ao Congresso Nacional competência para 
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Carneiro era crítico a essas tendências, que em sua visão culpavam as 

instituições pelos erros dos homens – os quais se repetiriam –, acusavam a 

Constituição de 1891 de uma cópia inexistente31 e de um excessivo liberalismo que, 

em verdade, já tinha mitigado os exageros da Carta de 182432 (AJ, v. XV, jul. a 

set./1930, pp. 120-126). 

                                                                                                                                               
legislar sobre questões trabalhistas, licenças, aposentadorias e reformas (art. 34, ns. 28 e 29); por 
outro, fortaleceu-se o presidente perante o Congresso Nacional, fixando-se no texto constitucional a 
proibição de caudas orçamentárias (art. 34, §1º) e a possibilidade de veto parcial a lei (art. 37, §1º). 
Facilitou a expulsão de estrangeiros, a qual era feita por ato do ministro da Justiça (art. 72, §33). 
Ademais, proibiram-se expressamente decisões judiciais a respeito de questões políticas (art. 60, 
§5º), além de se restringirem os casos concessão de habeas corpus (art. 72, §22). Muitas dessas 
disposições consolidavam interpretações já predominantes do texto constitucional, mas não 
podemos esquecer que sua fixação na Constituição dificultava – senão mesmo impossibilitava – 
interpretações diversas, de modo que a Reforma tendia a um reforço definitivo dos poderes do 
Presidente da República.”. 

31 O jurista enuncia as particularidades brasileiras: “A eleição directa do Presidente, a sua 
irreelegibilidade [sic], a unidade do Direito Substantivo, a fixidez do Supremo Tribunal, são regras 
que não existem na Constituição americana; a intervenção nos Estados, o estado de sitio, a 
autonomia municipal, a condição do Districto Federal, assumem em nossa Constituição 
modalidades profundamente diversas das que têm nos Estados Unidos. Diverso é o nosso 
federalismo, assim como o judiciarismo.” (AJ, v. XV, jul. a set./1930, p. 126). Além disso, a própria 
Constituição Americana tanto se transformou “que o nosso regime sómente em alguns pontos 
fundamentaes se pode equiparar ao regime vigente na America.”. 

O que Levi Carneiro não mencionou é que a Constituição de 1891 de fato copiou a Constituição 
Americana quanto à multiplicidade processual. Esse destaque foi dado por Paulo M. de Lacerda 
que, ao apreciar o “Problema Constitucional Brasileiro” e os pontos de contato entre as duas 
constituições em 1932, compartilhava da mesma posição reformista. O “excesso de simetria”, 
contudo, nos prejudicava porque as Províncias nunca haviam sido independentes, como os 
Estados, mas unidas. Sem se delongar no argumento, Lacerda apontou que o regionalismo havia 
impedido a justiça de realizar sua função própria, pelo que defendia a “unidade do Poder Judiciário 
e do direito formal, convertido o Supremo Tribunal Federal em Corte de Cassação a bem da 
uniformidade da jurisprudência.” (AJ, v. XXI, jan. a mar./1932, p. 97). Em outra conferência, Lacerda 
justificaria que a unificação da magistratura e do direito processual não importaria na “destruição do 
sistema federativo”: “este se conformará exatamente por serem tais matérias, aliás de viva conexão 
recíproca, de caráter nacional.” (AJ, v. XXI, jan. a mar./1932, p. 114). 

32 Cf. AJ, v. XV, jul. a set./1930, p. 131: “Em 1821, ao influxo das grandes idéas cujo triumpho se 
commemora no anno corrente, haviamos avançado, talvez até demasiado, na applicação dos 
principios democraticos. JUSTINIANO JOSÉ DA ROCHA descreveu os exaggeros com que se 
applicava a regra da electividade. Eleitos por ella propria eram os chefes da Guarda Nacional; 
eleitos, os juizes de paz, que faziam policia e formavam a culpa e julgavam certos delictos e 
contravenções; escolhidos os juizes de orphãos, os juizes municipaes, os promotores, dentre os 
candidatos indicados pelas Camaras Municipais; eleita, a regencia una. O Poder Executivo não 
podia dissolver as Camaras, nem lhes negar sancção dos projectos. 

O tribunal, para todos os crimes e para todos os criminosos, era o Jury, eminentemente popular, 
tendo como juizes até analphabetos (Vice Acção, reacção e transacção, paginas 41-4). 

A Constituição de 91, se tivesse seguido á risca o modelo americano, e se se apoiasse nesses 
precedentes de nossa propria casa, poderia levar bem longe a applicação do principio da 
electividade. 

Não o levou. Já tive o ensejo de accentuar que nem mesmo o implantou como caracteristica da 
autonomia municipal. Excluiu-o da formação do Judiciario. 

Qual foi, então, o exaggero doutrinario, de pura theoria, porque se teriam deixado levar os 
constituintes de 91? Não o vi ainda precisamente apontado. 

Por outro lado, o interprete definitivo da Constituição, que ella mesma creou, nunca tresvariou, 
exaggerado o alcance da liberdade individual. Ao contrario – alguma vez o terá limitado 
exaggeradamente.”. 



 
 

34 

 O jurista reconhecia que a tendência antiliberal era, aliás, um fenômeno 

também fora do país: os governos despóticos à época puniam até retroativamente 

“as divergências de opinião e as críticas doutrinárias ou políticas.”. Ele mencionou 

uma lição de Jimenez de Asua, para quem o apaziguamento da “velha discórdia das 

escolas no Direito Penal” dava lugar a um novo “conflito jurídico penal”: “o sacrifício 
dos direitos individuais pelas novas tendências jurídico-penais” (AJ, v. VIII, out. a 

dez./1928, p. 84). 

Em sua perspectiva, contudo, a solução brasileira não estaria na mutilação 

da Carta Constitucional, mas no aprofundamento de suas próprias características33: 

o judiciarismo (o Judiciário como sistema de proteção dos direitos individuais e como 

um poder constitucional que limita os demais) e o federalismo (que evitaria a 

centralização excessiva). Um limitaria ao outro em prol da unidade nacional “através 

do território imenso, despovoado, distanciado.” (AJ, v. VIII, out. a dez./1928, pp. 93-

94). Em 1930, Carneiro argumentava que, se aplicado, o modelo de 1891 levaria ao 

“progresso nacional”, porque impedia a tendência de “expansão absorvente” de 

qualquer poder político, em particular do Executivo, mal do qual os europeus sofriam 

e que atestava, assim, a própria superioridade de nosso sistema constitucional (AJ, 

v. XV, jul. a set./1930, p. 134). 

É notável que em 1930, a defesa do federalismo em Carneiro era 

destacadamente crítica: para ele, era preferível algum grau de centralização que 

mantivesse a unidade nacional, em acordo com a experiência brasileira34, do que a 

total descentralização dos poderes como se fizera desde o início da República. Essa 

posição está apenas implícita no pronunciamento de 1928, quando Carneiro já 

_______________  
 
33 Levi Carneiro elenca as duas pedras de base da Constituição de 1891 e as liga à nossa própria 

experiência: a) “o federalismo, caracterizado pela autonomia municipal” e para o qual “gravitava 
toda a nossa evolução politica” e; b) “o judiciarismo, effectivado por um tribunal supremo, investido 
da guarda da Constituição, e, portanto, da defesa dos direitos individuaes”, o qual “se revelara um 
elemento moderador, imprescindível entre os poderes em conflicto, ou que ameaçam as garantias 
individuaes, indispensavel interprete da Constituição.” (AJ, v. XV, jul. a set./1930, p. 125). 

34 Na visão de Levi Carneiro, contávamos com diversas vantagens do processo de organização 
brasileiro, como a “unidade de raça, de língua, de religião, de costumes, como raramente se verifica 
em tamanha extensão territorial”, a “ausência de castas” e a experiência de 70 anos sob um regime 
monárquico “verdadeiramente liberal”, com um monarca tolerante e patriota (AJ, v. XV, jul. a 
set./1930, p. 123). A solução para a extensão territorial, segundo Levi, é a organização federativa, 
conferindo uma “quase soberania” aos Estados e mais autonomia aos municípios – que há mais de 
um século já a exercitavam perante a metrópole, sendo esse o caminho para começar a praticar a 
democracia. Sua visão era, sobretudo, otimista – éramos diferentes dos “nove países da Europa 
que se encontram sob regime ditatorial” e nosso regime constitucional era incompatível com a 
restrição das liberdades, uma vez que fosse garantido um Judiciário autônomo (AJ, v. XV, jul. a 
set./1930, pp. 124-125). 
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defendia o reestabelecimento da “uniformidade”35 do direito processual, mas 

acreditava que isso “só [ocorreria] por um movimento doutrinário” (AJ, v. VIII, out. a 

dez./1928, p. 87). Esse é um indício possível de que a unidade do processo seria 

desejável para garantir a centralização da organização judiciária e a autonomia do 

Judiciário frente aos demais poderes. 

Sua reação às críticas antibacharelistas é outro elemento em evidente 

diálogo com a conjuntura a qual ele remetera: se “[n]ão pode haver uma Nação de 

juristas.”, tampouco era possível uma nação democrática livre na qual os cidadãos 

não conhecessem os princípios fundamentais dessa comunidade. Em sua visão, era 

preciso que os próprios advogados assumissem um novo papel36, que incluía 

resguardar o Poder Judiciário – o mais apto dos poderes por ser formado de acordo 

com o “critério da competência técnica e ag[ir] por um critério fundamentalmente 

jurídico” – da política na linha de frente da opinião pública (AJ, v. VIII, out. a 

dez./1928, pp. 89, 93-94). 

Mas não era só. As publicações dizem respeito a discursos proferidos por 

Levi Carneiro nas dependências do IAB. Esse órgão técnico de consulta, em seu 

posicionamento, deveria congregar mais do que advogados, como ficou plasmado 

em seu nome. Deveria integrar todos os juristas, como magistrados e professores, 

com o condão de garantir a independência do Judiciário e de construir a “alta cultura 

jurídica” que atenda à prática dos tribunais e seja construída pela doutrina. A missão 

da instituição – um “empreendimento verdadeiramente nacional” – era de que os 

juristas fossem úteis à prática jurídica, conhecendo os problemas práticos e reais 

_______________  
 
35 O termo utilizado por Levi Carneiro deixa dúvidas se o seu intento era promover a unidade 

processual (como era antes) ou se o jurista admitia o gradualismo de João Vieira de Araújo, pela 
qual – definindo-se corretamente as competências legislativas, sem que o poder estadual e o poder 
central usurpem um ao outro – o direito processual acabaria se tornando muito semelhante 
(SONTAG, 2011). Quer seja radical ou gradualista, poderemos descobrir mais tarde. Cf. AJ, v. VIII, 
out. a dez./1928, p. 87: “Quanto ao Codigo Penal, cuja reforma, só por si, ultimada com exito, 
bastaria para recommendar a cultura juridica da nossa geração – todos sabemos que não bastará 
para solver o problema aterrador e aviltante da criminalidade, alastrada por todo o paiz. No Direito 
Processual, legisladores estadoaes ultrapassaram o legislador federal, indeciso e tardo, moldando 
codigos mais aperfeiçoados que os que regem, desconformemente, o processo na Justiça local do 
Districto Federal, e nos tribunaes federaes, aggravando, assim a diversidade da legislação – e só 
por um movimento doutrinario poderemos voltar á desejavel uniformidade fundamental.”. 

36 Cf. AJ, v. VIII, out. a dez./1928, p. 95: “Para desempenhar a nossa missão politica, temos de intervir 
mais assiduamente na vida politica – não na vida da politicalha, não na luta dos cargos e das 
posições politicas, mas, com a isenção que o nosso alheiamento dellas nos deve dar, para inspirar 
as soluções juridicas, para defender os principios legaes e a organização consti tucional, para 
promover ou orientar o aperfeiçoamento da legislação, para – perdoae-me voltar ao leit motiv – para 
diffundir e cultivar na massa dos cidadãos o sentimento juridico.”. 
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vividos nos tribunais e dando-lhes a resposta necessária, sem “aulicismo” ou 
“demagogia”. Entre os projetos assumidos na “grande obra construtora, criadora, 

benemérita” que faria o IAB assumir a “feição adequada ao nosso momento.”, estava 

o de “completar e aperfeiçoar a legislação” (AJ, v. VIII, out. a dez./1928, p. 96-97). 

E isso porque as leis eram, em boa parte, ineficazes por causa da má 

redação e má técnica legislativa37. Carneiro constatou o problema já no início da 

República, quando os projetos de lei das delegações legislativas – submetidas ao 

Poder Executivo – eram amplamente homologados, sem revisão, pelo Congresso, 

ainda que com o repúdio posterior do STF. Por sua vez, o abuso de decretos-lei, 

como se chamava na França, mostrava o exaurimento do sistema parlamentar no 

Brasil – o qual já tinha sido “documentado” na Itália e na Espanha  (AJ, v. X, abr. a 

jun./1929, p. 82). 

Pior do que os defeitos de técnica e a falta de sistematização, era “a 
tendência antiliberal de certas leis, em que ainda teria se inspirado, dentre as do ano 

último, a que restaurou o inquérito policial.”. Carneiro já teria se oposto a essa 

medida sem sucesso, e temia que, se essa lei ainda não havia sido inteiramente 

aplicada, sua virulência se conservasse “em estado latente.” (AJ, v. X, abr. a 
jun./1929, p. 83). A situação era tão grave que Carneiro comemorava aquilo “que 

não se fez”, apesar de se ter discutido, como a criação do “chamado sucedâneo do 

‘habeas-corpus’” e “a repressão dos tóxicos e do uso de armas” (AJ, v. X, abr. a 

jun./1929, p. 84). 

Se “a parte mais difícil” da técnica legislativa era ajustar a “lei ao meio em 

que tem de viver, a sua adaptação às condições sociais, que lhe assegure toda a 

eficiência e evite todos os males possíveis.”, somente aqueles que conheciam a 

_______________  
 
37 Cf. AJ, v. X, abr. a jun./1929, pp. 81-82: “METHODOS LEGISLATIVOS 
Muitas leis, feitas de atropello, sem cuidado, sem attender a todas as hypotheses, nem ás 

necessidades do nosso meio, sem coordenação systematica, apresentam erros e deficiencias 
lamentaveis. 

Chega-se a ter a impressão – certamente falsa – de incompetencia dos órgãos que as elaboram. 
Esse é no entanto velho mal. Nosso e alheio. Um parlamentar e jurista francez, de renome – JOSEPH 

BARTHELEMY – encareceu a incompetencia dos legisladores. Um parlamentar nosso, dotado da 
melhor cultura juridica, aqui nos falou, não ha muito, da inaptidão dos Parlamentos para legislarem... 

Um dos nossos maiores juristas escreveu que, ao interpretar nossa sleis, se havia de ter em vista que 
o legislador não sabe portuguez nem Direito. E o mesmo, ou outro, dissera que no Brasil haveria 
uma revolução no dia em que se tentassem executar todas as leis vigentes. 

Tempos houve em que se legislou muito por meio de delegações legislativas. O Congresso 
autorizava o Poder Executivo, e este fazia o que era melhor, ou o que considerava melhor. Depois o 
Congresso homologava. Homologava até englobadamente, sem discriminar. O Supremo Tribunal 
condemnou algumas dessas delegações; por fim, chamou-as ‘delegações toleradas’.”. 
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doutrina e a prática dos tribunais poderiam ajusta-la propriamente – eis o lugar dos 

juristas (AJ, v. X, abr. a jun./1929, p. 85). Apesar de ressaltar, como Vianna, Astolfo 

Rezende e Pontes de Miranda, a importância dos “conselhos técnicos”, Carneiro 

ainda amenizava as críticas ao Congresso Nacional, sugerindo uma reforma no 

sistema representativo para garantir o cumprimento de sua missão política (AJ, v. 

XV, jul. a set./1930, p. 128-131). 

A legislação processual assumiu uma importância de fundo para Carneiro: o 

bom funcionamento do Judiciário, que era de “interesse imediato”, dependia do 

legislador ordinário, que determinava tanto as normas processuais, como 

estabelecia e previa a organização judiciária. Por outro lado, os juízes evitavam 

realizar o controle dos dispositivos legais, porque haviam abdicado do controle dos 

demais poderes políticos, admitindo a sua discricionariedade e recusando-se a 

interferir em tais assuntos (AJ, v. X, abr. a jun./1929, p. 88-90). Em tais condições, o 

Judiciário estadual estava sujeito à organização judiciária conferida pelo Legislativo 

estadual: este poderia alterar, por exemplo, a composição, as competências e os 

regimentos procedimentais dos órgãos judiciários no respectivo Estado. O discurso 

de Carneiro dá, portanto, mais um sinal da importância administrativa da unidade 

processual, um mecanismo que necessariamente atrelaria parte da organização 

judiciária para o seu funcionamento regular. 

Em 1930, Carneiro já reconhecia um novo momento na aplicação e 

desenvolvimento das ideias liberais no espaço jurídico, que mesmo os antiliberais 

seriam obrigados a reconhecer: a) a conciliação entre a liberdade individual ao 

“princípio da autoridade”38; b) as restrições da liberdade, com uma série de leis de 

_______________  
 
38 Cf. AJ, v. XV, jul. a set./1930, p. 132: “Pareceu que a liberdade seria prejudicial aos governos. A 

conciliação entre o ‘principio de autoridade’ e o da liberdade individual é muito mais facil do que 
parece, por isso mesmo que aquelle não legitima uma só autoridade, mas muitas, todas ellas cada 
qual, no circulo de sua competencia e sob as regras legaes a que uma há de obedecer. Ora, se uma 
autoridade se insurge contra outra, annulla, ou ataca, ou ameaça, qualquer outra, no campo de 
acção desta, investe contra o proprio principio da autoridade e assim contra o proprio fundamento 
de sua autoridade contra si mesmo. 

Nos dias em que o espectro do bolchevista parece nos rondar a porta não é demais recordar que a 
absorpção de toda a autoridade em uma só cooperação, ou individuo, é tão absurda como a propria 
suppressão de toda a autoridade. 

A autoridade que procura annular as outras, subordinando-as illegalmente a ella mesma, está 
inconscientemente justificando, com irrecusavel logica, a sua propria suppressão, pois uma 
autoridade qualquer, em um paiz de poderes coordenados, ainda que com attribuições mais ou 
menos relevantes, é tão legitima como as outras, e só é legitima coexistindo com as outras. 

A formula da conciliação do governo com a liberdade, sobre que BURGESS escreveu uma obra 
magnifica, parece-me estar na desconcentração de poderes. Esta é um dos caracteristicos de nossa 
Constituição, como apontei. E dos que mais zelosamente devemos salvaguardar – por isso que 
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feição anti-liberal39 e de defesa social40 que, apesar disso, continham inovações de 

caráter liberal (primeiro caso) ou que atuariam em favor da liberdade da 

generalidade dos indivíduos em detrimento de alguns (segundo caso) e; c) o 

enfraquecimento das garantias – em particular do habeas corpus fora da justiça 

criminal41 (AJ, v. XV, jul. a set./1930, pp. 132-134). 

Vemos, desse modo, que os influxos antiliberais, antiparlamentaristas, 

antibacharelistas e antiestrangeiristas se consolidavam na cultura política e no 

Estado brasileiro desse período. Seus vários alvos eram a ineficácia das leis e da 

Constituição de 1891, o papel retraído do Poder Judiciário frente à “politicalha" da 
Primeira República, o excessivo estadualismo e a eloquência dos bacharéis que 

transladavam institutos jurídicos estrangeiros. Era a essas questões que Levi 

Carneiro se reportara em todos os seus pronunciamentos e foi na relação com elas 

que os juristas precisaram justificar os seus trabalhos nos anos posteriores. 

                                                                                                                                               
envolve, ao mesmo tempo, uma garantia das liberdades individuaes e uma condição da efficiencia 
dos governos.”. 

39 Cf. AJ, v. XV, jul. a set./1930, p. 133: “[...] lei de imprensa, lei contra o anarchismo, lei de inquerito 
policial – que provocaram grande e forte repulsa dos mais zelosos espiritos da Constituição 
Republicana, e que, no entanto, não tiveram condemnação judicial. Dir-se-ia que o proprio Supremo 
Tribunal, applicando-as, transigiu com a derogação dos principios constitucionaes. 

Ellas marcam, sem duvida, na evolução de nosso direito, uma phase de reacção anti -liberal, em que 
se enquadra a propria Reforma Constitucional, e que havemos de considerar encerrada. 

Ainda assim, em primeiro lugar, nessas mesmas leis de feição preponderantemente anti-liberal, se 
encontram innovações que se não caracterizam desse mesmo modo. Tal, por exemplo, na lei de 
imprensa, a garantia do direito de resposta e da obtenção de certidões necessarias á defesa do 
accusado; na lei do inquerito policial, a garantia da intervenção de advogado.”. 

40 Cf. AJ, v. XV, jul. a set./1930, p. 133: “Certas medidas de defesa social acarretam inevitaveis 
restricções apparentes da liberdade de certos individuos – em beneficio aliás, da propria liberdade 
da generalidade delles.”. 

41 Melchíades Picanço aprofundou o tema da restrição do habeas corpus, mencionado por Levi 
Carneiro. A restrição era grave, pois havia retirado dos cidadãos “uma de suas melhores armas de 
defesa.”, sem substitui-lo por medida mais apta a cessar a coação imediatamente (AJ, v. IX, jan. a 
mar./1929, p. 147). Ao que parece, havia se estabelecido que o único meio de pleitear a liberdade 
era mediante “ação sumária especial” – o que, para Picanço, apesar de permitir a indenização do 
ato coator, não era uma medida suficientemente rápida. Desse modo, ele considerava que ”[o] 
Congresso Federal deixou, portanto, os cidadãos vítimas de coação, sem um amparo imediato na 
lei.” e, sabendo que “[o] habeas-corpus compreendido como era no Brasil representava uma das 
mais brilhantes conquistas da cultura juridica do paiz.”, ele conclui que “[t]alvez a luta contra o 
habeas-corpus nascesse justamente da promptidão com que elle operava seus efeitos.” (AJ, v. IX, 
jan. a mar./1929, p. 148). O que havia acontecido é que a reforma constitucional de 1926 alterara 
vários trechos da Constituição de 1891, como a seção de Declaração de Direitos (art. 72). Desse 
modo, substitui-se o dispositivo original do habeas corpus (“art. 72, §22 – Dar-se-á o habeas corpus, 
sempre que o indivíduo sofrer ou se achar em iminente perigo de sofrer violência ou coação por 
ilegalidade ou abuso de poder.”) por uma redação mais restritiva (“§ 22. Dar-se-ha o habeas-corpus 
sempre que alguém soffrer ou se achar em imminente perigo de soffrer violencia por meio de prisão 
ou constrangimento illegal em sua liberdade de locomoção.”). A defesa eloquente de Picanço e de 
Carneiro, portanto, dizia respeito ao uso do habeas corpus para as questões não afeitas à justiça 
criminal (AJ, v. IX, jan. a mar./1929, p. 149). 
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A criação da Comissão Legislativa, integrada por juristas notáveis e em 

correlação com o IAB, tinha o condão de revolucionar também a estrutura jurídica do 

Brasil. Nesse sentido, deu resposta a esse contexto geral, no qual o prestígio dos 

bachareis e da Justiça estava sob questão. Relativamente ao processo penal, a 

primeira preocupação era de promover alguma ordem de unificação que não ferisse 

de morte o federalismo. 

Entendeu-se, na Constituinte de 1933, que o melhor meio de o fazer seria a 

consolidação de um único código e não pela federalização ou estadualização total 

da Justiça. A estrutura judiciária permaneceria, desse modo, dúplice. A tarefa, após 

a Constituinte, seria a de escrever um código de processo penal exequível em todo 

o Brasil, estruturado verticalmente dentro de cada competência existente e que, 

ainda, modernizasse o processo penal. 

Um longo caminho foi pavimentado antes da unificação do processo. As 

frequentes reuniões da 13ª Subcomissão Legislativa fizeram o assunto emergir, 

quando era, a princípio, competente para legislar exclusivamente sobre o “processo 

penal do Distrito Federal e da Justiça Federal, inclusive processo policial” (Decreto 

nº 19.684/1931, art. 2º). Veremos, a seguir, sua composição, o método de sua 

atuação e a consonância dos trabalhos com a Reforma da Polícia da Batista 

Luzardo.  

2.1.1 Composição da 13ª Subcomissão Legislativa 

Os três integrantes da 13ª Subcomissão eram conhecidos no meio jurídico e 

político, cada um a seu modo. Milcíades Mário de Sá Freire42, parente de Nilo 

Peçanha, tivera uma vida política agitada na República, além de ter sido presidente 

do IAB por quatro anos. Astolfo Vieira de Rezende43 fora Consultor Geral da 

_______________  
 
42 Milcíades (ou Melcíades) Mário de Sá Freire (1870-1947 nasceu no Rio de Janeiro (RJ), então 

capital do Império. Era parente de Nilo Peçanha. Formou-se pela Faculdade de Direito de São Paulo 
em 1891 e foi “companheiro de escritório de Silva Jardim, que na década anterior havia tido 
importante atuação nas campanhas abolicionista e republicana” (cf. “FREIRE, Sá”, DHBB, 2010). 
Foi deputado federal pelo Distrito Federal (1898-1909); primeiro-secretário e membro da comissão 
do Código Civil brasileiro (1916), a mesma da qual Clóvis Beviláquia (ou Bevilaqua) foi contratado 
em 1899; também senador (1909-1916); presidente do Distrito Federal sob a presidência Epitácio 
Pessoa (1919-1920). Foi também diretor do Lóide Brasileiro, presidente do Banco do Brasil e 
presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) de 1924 a 1926. 

43 Astolfo (ou Astolpho) Vieira de Rezende foi Consultor Geral da República interino por duas vezes 
no governo Arthur Bernardes, de 12/05/1923 a 03/08/1923 e; 24/07/1924 a 02/08/1926. Assinou o 
Manifesto dos Mineiros em 24/10/1943. 
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República interino por duas vezes, escrevera o Código de Processo Penal do Distrito 

Federal (1924) na comissão em que participara Cândido Mendes de Almeida e, no 

período estudado, era presidente do IAB. Cândido de Oliveira Filho44, por sua vez, 

atuava no escritório fundado por seu pai – último ministro da Justiça do Império e 

crítico virulento da República (FERNANDES, 2006) –, lecionava Direito Judiciário 

Civil na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro e se tornou reitor daquela 

Universidade durante o período. 

A 13ª se reuniu com frequência em meados 1931 até abril de 1932, no aqui 

chamaremos de primeira parte dos trabalhos45. Algumas das reuniões agregariam as 

subcomissões do Código Penal e a da Organização Judiciária, quando os temas se 

confrontavam. A segunda parte dos trabalhos se daria com o Decreto nº 21.894 de 

30 de setembro de 1932, que convocou Nelson Hungria, Vicente Piragibe e Edgard 

Costa para integrar a subcomissão com os demais membros. As reuniões seguiram 

até setembro de 1933, mas os jornais deixaram de informar detalhes. Astolfo 

escreveria, em 1935, que seu substitutivo ao anteprojeto de 1931 fora aprovado 

unanimamente por essa nova composição (aparentemente, Sá Freire foi o único a 

se retirar dos trabalhos), o que deveria por fim ao intento de estabelecer os juizados 

de instrução, o qual fora retomado naquela época no projeto da Comissão 

Elaboradora (adiante, projeto Ráo). 

No decorrer da primeira parte dos trabalhos, houve discordâncias 

significativas entre Astolfo e Cândido. Ambos tiveram de ceder quanto à instauração 

dos juizados de instrução e à manutenção da multiplicidade processual. A 

heterogeneidade da subcomissão fez de Sá Freire o fiel da balança: possivelmente o 

mais velho dos três, foi escolhido como presidente na primeira reunião (JB, 7 mai. 

1931, p. 6) e, apesar de sua fala ser pouco valorizada nos jornais, foi o único a 

aprovar o anteprojeto com meras “restrições” (DO, 8 abr. 1932, p. 6573). 

_______________  
 
44 Cândido Luiz Maria de Oliveira Filho foi advogado, professor de Direito Judiciário Civil, reitor 

interino da Universidade do Rio de Janeiro e diretor da Faculdade de Direito do Rio de Janeiro (CM, 
18 jun. 1931, p. 5). Há poucas informações públicas disponíveis sobre ele. 

45 A partir de setembro, os relatos nos jornais rareiam, fazendo-se nota, por exemplo, do início da 
redação final do anteprojeto (DN, 02 out. 1931, p. 2) e do encerramento dos trabalhos no dia 23 de 
dezembro, sob a presidência de Levi Carneiro e com a assinatura do anteprojeto de Código de 
Processo Penal (CM, 24 dez. 1931, p. 2). O documento foi enviado a Levi Carneiro, para que fosse 
publicado no Diário Oficial da União, com recebimento de emendas pelos próximos 60 dias. Os 
integrantes estimavam que, após esse período, teriam o projeto definitivo para março do ano 
seguinte. Cândido realizou a leitura de um discurso, que seria objeto de debate logo na primeira 
reunião da Comissão de Reorganização da Justiça Nacional (CRJN). 
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Os outros dois integrantes não foram menos importantes. Cândido 

demonstrou ser um dos membros mais ativos da 13ª: era quem propunha as 

emendas substitutivas ao CPP-DF, de modo que todas as reuniões contavam com a 

sua relatoria. Após o primeiro mês de trabalhos, ele apresentou um relatório que 

destacava que fora vencido duas vezes: com relação à reorganização do anteprojeto 

e à unidade do processo, de modo que adotaria uma posição mais defensiva. 

Elogiou o papel da imprensa na divulgação das reuniões das subcomissões e 

sugeriu a publicação no “Diário da Justiça” sobre a matéria vencida, “para receber a 

colaboração dos juízes, membros do Ministério Público, professores, advogados, 

estudantes de direito e escrivães.” (CM, 13 jun. 1931, p. 2). Isso deveria ser feito 

simultaneamente ao trabalho, sob pena de se faltar à memória. A proposta 

certamente não recebeu objeções. 

Durante os trabalhos das subcomissões, Astolfo Rezende, como presidente 

do IAB, convidou-as para organizar “uma série de palestras sobre as matérias cujo 

estudo lhes compete.” (DN, 15 jul. 1931, p. 3). Cada subcomissão deveria designar 

um membro para expor “o método de trabalho seguido, a orientação a que obedece, 

a matéria estudada e a estudar, o estado da legislação atual comparado com o 

resultado previsto ou desejado da reforma que ora se opera” e o que mais fosse 

interessante dentro do assunto. As palestras ocorreriam no “expediente das sessões 

ordinárias do Instituto, às quintas-feiras, não devendo ultrapassar, cada uma delas, o 

espaço de 30 minutos.” (OJ, 16 jul. 1931, p. 3). 
Essa é uma informação importante porque a Ordem dos Advogados 

Brasileiros (OAB) foi criada em 1932, voltada para as demandas profissionais dos 

advogados46. Já o IAB ficou encarregado do espaço intelectual do Direito47, sendo 

_______________  
 
46 Concordo com Vannucchi (2011, p. 39), ao mostrar a ironia do uso da imagem do bacharelismo 

liberal pela OAB numa época em que tanto o bacharelismo quanto o liberalismo eram repudiados. O 
autor, todavia, não correlaciona nenhum fenômeno que possa explicar tal contradição. É possível 
arriscar que a resposta para essa questão esteja na própria relação de cooperação entre Levi 
Carneiro – um dos advogados mais ricos do Rio de Janeiro – e Getúlio Vargas até o Estado Novo. 

47 Em seu site institucional, o IAB se preocupa em mostrar sua vocação mais intelectualizada e de 
atuação em comissões legislativas, inclusive naquelas dos anos 30: “(...) Apenas na década de 
1930, com a criação da OAB, é que o Instituto deixou de se preocupar com especificidades da 
categoria dos advogados e direcionou seus esforços em sua vocação precípua: pensar 
juridicamente o Brasil. 

Nesse processo histórico foram verificadas marchas e contra-marchas porque, infelizmente, por 
vezes, o IAB perdeu oportunidades preciosas de se manifestar em momentos graves da história do 
País, como por exemplo durante o período do regime militar. Foi justamente neste período que 
cresceu a importância da OAB como entidade vinculada aos advogados. Entretanto, graças à 
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consultado – desde o Segundo Reinado até à República – sobre questões jurídicas 

(VANNUCCHI, 2011, p. 22). Levi Carneiro foi o primeiro presidente da OAB (1932), 

tendo sido, antes, presidente do IAB por três mandatos (1921-1929). As duas 

instituições têm sua história imbricada nas comissões legislativas, mas a fonte nos 

permite concluir que a missão fora incumbida ao IAB – sendo o ilustre presidente do 

IAB à época um dos membros da 13ª Subcomissão: Astolfo. 

2.1.2 Método de trabalho da 13ª Subcomissão 

O início dos trabalhos se deu com uma série de propostas de Cândido: a) 

que se rascunhasse a estrutura do novo Código; b) que as divisões do Código 

fossem distribuídas entre os membros da subcomissão, para que seja apresentado o 

anteprojeto; c) que as emendas dos membros ou de terceiros aos anteprojetos 

sejam reduzidas a escrito; d) que algumas regras de processo civil fossem 

aproveitadas subsidiariamente48 e; e) que das notas dos trabalhos sejam tiradas três 

cópias para distribuir entre os membros da comissão. Aprovadas as propostas, 

sobreveio a questão da constitucionalidade: não sabiam se as subcomissões 

legislariam na parte da Constituição de 1891 que estava em vigor ou se tinham 

“liberdade para inovar”. 

                                                                                                                                               
atuação de lideranças que surgiram no Instituto, ele pode retomar seu pendor e ser reconduzido à 
condição de referência da cultura jurídica nacional. 

O IAB tem atuado tanto junto aos Poderes da República, em especial no Legislativo, contribuindo 
com pareceres sobre os projetos de leis, bem como colaborando com as diferentes Comissões 
legislativas que por vezes solicitam a experiência e o conhecimento acumulado do Instituto. (. ..)”. O 
texto da História da Instituição é de autoria de Eneá de Stutz e Almeida (“Membro Efetivo do IAB e 
autora da obra ‘Ecos da Casa de Montezuma: o Instituto dos Advogados Brasileiros e o 
Pensamento Jurídico Nacional’”). Disponível em: https://www.iabnacional.org.br/institucional/historia-
da-instituicao. Acesso em 08/01/18. 

48 Cf. JB, 7 mai. 1931, p. 6: “(...) IV) – Que, como orientação do trabalho, certas regras do processo 
civil, que não contrariarem a índole do Juizo Penal, sejam nelle admittidas, quando convenientes, 
estabelecendo-se, assim, a harmonia desejavel no systema legislativo. 

No processo civil, por exemplo, o assistente intervem na lide, para defender seu direito, juntamente 
com o do autor ou réo; no processo criminal cogitou-se do auxiliar da accusação, e não se tratou da 
assistencia do responsavel civil. 

O processo civil admitte a caução real, o arresto e a especialisação da hypotheca dos bens do 
criminoso, institutos que, sem razão, foram excluidos do processo penal. 

Na jurisdicção civil, correm em apartado varios incidentes, que não devem retardar o andamento da 
questão principal: isto se não pratica no juizo criminal. 

No procesos civil, ha os recursos, optimamente disciplinados, de aggravo de petição e de 
instrumento, denominados, no processo criminal, de ‘recursos propria e impropriamente ditos’, como 
se a appellação tambem não fôra recurso. 

Poder-se-á, ainda, estabelecer, completando o systema, que o processo civil seja fonte subsidiaria do 
processo criminal, principio este adoptado pelo art. 1, paragrapho unico, do Codigo do Processo 
Penal Portuguez, de 15 de Fevereiro de 1929. (...)”.  
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Cândido e Sá Freire se posicionam por uma mudança radical, mas “o Sr. 
Astolpho de Rezende não se pronuncia claramente. Ouve os seus colegas.” (JB, 7 

mai. 1931, p. 6). O Jornal do Brasil emite sua própria opinião49. A subcomissão 

decide fazer dois Códigos, do Distrito Federal e da Justiça Federal, e também 

“consultar a legislação existente, os antecedentes legislativos e ouvir os 
competentes na matéria.”. Pelo Correio da Manhã, que deu maior destaque ao 

acontecimento, soube-se que a base para os estudos da 13ª seria o “atual Código 

de Processo do Distrito Federal” (CM, 07 mai. 1931, p. 1) – ou seja, aquele no qual 

Astolfo participara da redação (1924). 

Na reunião subsequente, Cândido leu seu “longo voto vencido” em favor da 

unidade do processo. “É um trabalho exaustivo em que se mostra contrário à 

multiplicidade do Direito Judiciário” (CM, 09 mai. 1931, p. 3). Ele sugeriu, então, que 

seu próprio livro “Nova consolidação das leis da justiça federal” servisse de base de 

estudos, pelo qual tinha sido incumbido no governo Epitácio Pessoa, mas a proposta 

foi recusada. Ao fim, acabaram por reorganizar o CPP-DF, alterando e suprimindo 

alguns dispositivos, mas principalmente inserindo os juizados de instrução. 

2.1.3 13ª Subcomissão, Reforma da Polícia e juizados de instrução 

O assunto veio a tona quando a 13ª, devido a sua função de regular o 

processo penal da Justiça Federal e da Justiça Estadual do Distrito Federal, esteve 

em contato regular com a Comissão de Reforma da Polícia (doravante, Reforma 

Batista Luzardo). Isso porque seus trabalhos eram coincidentes com a 

reorganização da polícia local e, portanto, deveriam ser articulados50. 

Nomeada por João Batista Luzardo51, chefe de polícia do Distrito Federal, era 

inicialmente composta por Afrânio Peixoto52, Evaristo de Morais53, Esmeraldino 

_______________  
 
49 Essa opinião nos parece indicar as incertezas do momento pós-revolucionário, cf. JB, 7 mai. 1931, 

p. 6: “...A nós se nos afigura que as sub-comissões podem e devem innovar pois só assim serão 
efficientes trazendo para a nossa legislação as conquistas modernas. Ademais, porque, se 
adstringem á parte não revogada da Constituição, se se cogita de nova Constituição e se a 
Constituinte é que dirá a ultima palavra sobre o assumpto.”. 

50 Em verdade, Sá Freire afirmou que o projeto da Reforma da Polícia acabaria por passar em vista 
na Comissão Legislativa, cf. CM, 04 jun. 1931, p. 2: “Como se ponderasse que os trabalhos podiam 
collidir com a organização do juizado de instrucção de que se cogita, na reforma da Polícia, sr. Sá 
Freire esclareceu que o proposito do governo era encaminhar o ante-projecto em questão á 
Commissão Legislativa. Assim, qualquer falha poderia ser sanada.”. 

51 João Batista Luzardo (1892-1982) nasceu em Uruguaiana (RS). Formou-se em Medicina em 1926 
e em Direito em 1928. Foi um dos articuladores da Revolução de 30 e, investido no posto de coronel 
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Bandeira54 e Milcíades de Sá Freire. Sabe-se, a partir do verbete de Renato Lemos, 

que injunções políticas posteriores impediram a sua implementação, apesar da 

entrega ao Ministro da Justiça e de sua aprovação (“LUZARDO, Batista”, DHBB, 

2010). 

                                                                                                                                               
por Goés Monteiro, comandou as tropas de Uruguaiana, Itaqui e Quaraí. Após a Revolução, no dia 
4 de novembro, foi convidado para assumir a chefia de polícia do Distrito Federal, na qual exonerou 
vários delegados em visitas surpresas com Salgado Filho, os quais foram acusados de violência ou 
outras irregularidades. Como chefe de polícia, adotou medidas anticomunistas no início de 1931. 
Além da Comissão de Reforma da Polícia, adiante comentada, o gaúcho também organizou o 
Gabinete de Identificação e designou Leonídio Ribeiro para ocupá-lo, seu ex-colega da Faculdade 
de Medicina. Ribeiro instalou um Laboratório de Antropologia Criminal, no qual, “com uma equipe de 
especialistas nacionais e estrangeiros, iniciou pesquisas sobre os biótipos dos negros criminosos e 
dos homossexuais que lhe valeriam o Prêmio Lombroso de 1933.”. 

Sua carreira política é extensa. Com o empastalamento do jornal Diário Carioca, em fevereiro de 
1932 e a hesitação de Vargas em averiguar os culpados (do movimento tenentista), Batista Luzardo, 
Maurício Cardoso (ministro da Justiça), João Neves da Fontoura (consultor jurídico do Banco do 
Brasil), Assis Brasil (ministro da Agricultura) e Lindolfo Collor (ministro do Trabalho, Indústria e 
Comércio) se exoneraram e se engajaram na reconstitucionalização do país. Exilado em Portugal 
em 1932, retornaria em 1934 com a anistia e se elegeria deputado federal na oposição a Vargas. A 
oposição a Flores da Cunha, político gaúcho, e o Plano Cohen tornaram a fazer Luzardo apoiar o 
Governo, particularmente na instauração do Estado Novo. Foi embaixador no Uruguai, na Argentina 
e novamente deputado, quando integrou a comitiva pela campanha de Getúlio Vargas em 1950. 
(“LUZARDO, Batista”. DHBB, 2010). 

52 Júlio Afrânio Peixoto (1876-1947) nasceu em Lençóis (BA). Concluiu a faculdade de Medicina em 
1897. Mudou-se para o Distrito Federal em 1903, tendo se dedicado à carreira médica no serviço 
público e ao magistério. A partir de 1906 passou a lecionar como substituto nas cadeiras de higiene 
e medicina legal na Faculdade de Medicina. Dirigiu o Serviço Médico Legal da Polícia de 1907 a 
1911. Foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1910, na vaga de Euclides da Cunha, 
vindo a se tornar presidente da instituição em 1923. Lecionou também na Faculdade de Direito do 
Rio de Janeiro. Foi deputado federal pela Bahia (1924-1930) e, em 1932, tornou-se professor de 
história da educação do Instituto do Rio de Janeiro. Também foi membro do Instituto Histórico-
Geográfico Brasileiro, reitor da Universidade do Distrito Federal (UDF), professor emérito da 
Universidade do Brasil (1942), entre outros. (“PEIXOTO, Afrânio”. DHBB, 2010). 

53 Antônio Evaristo de Morais (1871-1939) nasceu na Capital do Império (RJ). Foi autodidata pela 
maior parte da vida, vindo a se bacharelar em direito somente aos 45 anos, em 1916, quando já era 
reconhecido como “grande rábula criminalista”. Sua biografia é curiosamente atravessada por Sá 
Freire. Para suprir sua ausência em um julgamento perante o Júri, Evaristo de Morais estreou como 
rábula aos 23 anos, conseguindo a absolvição de um réu condenado a quinze anos pelo júri 
anterior, em um processo que mal conhecia. Começou a participar da política em 1917, tendo 
apoiado a campanha de Getúlio Vargas em 1929. Foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira 
de Criminologia (1933), sendo seu presidente em 1939, por aclamação. Foi nomeado lente de 
direito penal na Faculdade de Direito da Universidade do Brasil. Também participou das reformas 
trabalhistas do Ministério Lindolfo Collor (1930-1932). Foi convidado pelo sucessor, Afrânio de Melo 
Franco, a ficar, mas decidiu pela exoneração – tal qual Collor, Baptista Luzardo e diversos outros. 
(“MORAIS, Evaristo de”. DHBB, 2010). 

54 Esmeraldino Olímpio Torres Bandeira (1865-1928) nasceu em Recife (PE). Recebeu o grau de 
bacharel em ciências jurídicas e sociais da Faculdade de Direito de Recife em 1889. Foi professor 
de direito criminal na Faculdade de Direito do Rio da Janeiro. Teve uma longa carreira política, 
sendo considerado um republicano histórico. Foi deputado estadual (1893-1895), procurador-geral 
da República no governo Prudente de Morais (1894-1898), prefeito de Recife (1898-1902), 
deputado federal por Pernambuco por três reeleições (1900-1909). Deixou a Câmara dos 
Deputados para assumir interinamente o Ministério da Justiça de Nilo Peçanha (1909-1910), 
retornando as funções de deputado do fim do mandato presidencial ao fim da legislatura (1910-
1911). (“BANDEIRA, Esmeraldino”. DHBB, 2010). 
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Batista Luzardo organizou uma série de três palestras no salão da Escola 

Nacional de Belas Artes que integravam as atividades da Comissão de Reforma da 

Polícia55 (JB, 16 mai. 1931, p. 6; 17 mai. 1931, p. 5). Ainda, considerando que essas 

palestras (14, 15 e 18/05/1931) ocorreram dez dias após o início dos trabalhos da 

13ª Subcomissão (06/05/1931), é possível supor que Astolfo e Cândido já tivessem 

alguma familiaridade com os temas. 

A conferência de Astolfo foi sobre “o poder de polícia” (JB, 16 mai. 1931, p. 6). 

Após um escorço histórico do conceito de polícia, Astolfo condenou a influência da 

política sobre a polícia. A instituição deveria ser remodelada e moralizada – não só 

para cumprir suas funções, mas para dar o exemplo. O relatório jornalístico registrou 

referências a “mestres alemães, italianos e franceses”. Para ele, “’[a] função da 

polícia no conceito moderno do direito, [que] consiste em combater os desvios do 

estado de ordem e as ameaças a ordem pública’”. E assim o fez, de acordo com 

algum eminente italiano, pela observância, prevenção e repressão – meios que ele 

explora, mas o jornal não detalha. 

Astolfo aludiu ao “conflito entre o interesse social e do Estado e a liberdade 

individual”, no que disse: “[a] liberdade é respeitada e protegida: mas, quando ela, 

na sua atuação, faz surgir um perigo, uma ameaça à paz, à segurança, aos bens 

dos cidadãos, da sociedade, do Estado, este, no interesse da defesa social, deve ter 

o direito de limita-la”. Seguiu em conclusões semelhantes, até citar uma obra de 

1930 do francês Leon Duguit (1859-1928) – conhecido por ser um jurista com 

grande influência no direito público e que, a partir de uma crítica ferrenha aos 

dogmas da teoria liberal, buscou a reconstrução do Estado nos moldes positivistas 

(HESPANHA, 2003, pp. 294-295). O jornal reproduziu as citações de Astolfo das 

palavras do francês: “’O regime legal da liberdade pode ser um regime de direito, ou 
um regime de polícia. Ou antes: deve ser, em princípio, um regime de direito; pode 

ser, excepcionalmente, um regime de polícia.’” e 

_______________  
 
55 Cf. JB, 16 mai. 1931, p. 6: “Abrindo a sessão o Sr. Baptista Luzardo recordou as finalidades da 

reforma da polícia, o criterio porque se orientava convidando para nella collaborarem os elementos 
capazes de o fazer, independente de cor política partidária e com desejo de que todos os 
competentes no assumpto, inclusive a imprensa, sugerissem o que lhes parecesse justo e 
criticassem os pontos porventura falidos, de modo a ser realizada obra digna da nossa cultura e 
consciencia jurídica. A seguir o chefe de polícia pôs [?] em destaque os meritos do conferencista 
[Astolpho Rezende] uma das maiores competencias no assumpto, tal como ocorrera, quando da 1ª 
conferencia em que falara o Sr. Evaristo de Moraes.”. 
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’O regime do direito é aquele em que, em princípio, a atividade individual, 
física, intelectual, moral, religiosa pode se manifestar livremente sem 
nenhuma restrição preventiva, sem nenhuma autorização prévia. E é 
somente quando a atividade individual se manifestou contrariamente ao 
direito, que o legislador autoriza a autoridade pública a intervir para punir, 
para forçar a reparar ou para anular’ (JB, 16 mai. 1931, p. 6). 

Astolfo finalizou sua palestra com considerações elogiosas à Polícia do Rio de 

Janeiro e à missão assumida por seus titulares, dando especial destaque à prática 

diária deles frente a sua posição “humilde”56 (CM, 16 mai. 1931, p. 2). Não é 

possível indicar se o palestrante tinha posições liberais ou antiliberais, mas ficou 

conhecido por ser, nas palavras de Cândido, um “federalista convicto”  (DO, 4 ago. 

1932, p. 14933). Ademais, sua resistência a implementação dos juizados de 

instrução demonstraria que ele tanto temia o segredo na formação de culpa – que 

deveria ser contraditória – como a liberalidade da intervenção do acusado antes da 

formação de culpa, na investigação preliminar. Ao que parece, Astolfo era um liberal 

crítico, que recusava grandes alterações, mas apontava a necessidade de reformas 

– na polícia e no processo –, sem abdicar da defesa do “interesse da defesa social”. 

Cândido palestrou sobre “A instrução criminal e a reforma constitucional” (JB, 

15 mai. 1931, p. 5). Esse “festejado jurista” teve participação central na reforma da 
polícia, pois redigiu o capítulo da instrução – elogiado pelo Jornal do Brasil como 

sendo “um dos mais interessantes”, “é uma das inovações nela contidas [na reforma] 

e que vinham sendo, de há muito, reclamadas pelas exigências de nossa 

civilização.”. O Correio da Manhã lançou uma nota idêntica (CM, 17 mai. 1931, p. 2) 

e o sumário da palestra foi exibido nas duas publicações57. 

Essa palestra de Cândido foi especialmente celebrada pelo Correio da 

Manhã, cujo subtítulo destaca “Como o reitor interino da Universidade do Rio 

examina a obra revolucionária” (CM, 19 mai. 1931, p. 5). Cândido é exaltado, 

inicialmente, pela prática quotidiana e por sua posição em prol da “simplificação e 

uniformidade do processo criminal.” – bordão que Ráo encamparia em sua 

exposição de motivos posteriormente (RÁO; FARIA; CASADO; CERQUEIRA, 1938, 

_______________  
 
56 Cf. JB, 16 mai. 1931, p. 6: “...E me perdoareis, se melhor não disse daquillo que melhor do que eu 

sabeis.” 
57 Cf. CM, 17 mai. 1931, p. 2; JB, 16 mai. 1931, p. 5: “Ei-lo: supressão do inquérito policial; instrução 

contraditória; procedimento em segredo de justiça e proibição de violências contra o acusado; 
simplificação e uniformização do processo criminal; caução criminal; lugar destinado à prisão; 
indenização do dano resultante da infração da lei penal; o juiz de instrução; interrogatório do 
acusado; a obra constitucional.”. 



 
 

47 

pp. 163-164). À exceção do tópico “sobre a obra constitucional”, no qual suas 
palavras são transcritas, somente há um resumo dos assuntos tratados por Cândido: 

caução criminal; lugar destinado a prisão; indenização do dano resultante da 

infração da lei penal; juiz de instrução e; interrogatório do acusado. O Jornal do 

Comércio reproduziu a palestra na íntegra (JC, 20 mai. 1931, p. 5), o que permite 

tomar contato com as posições de Cândido na reforma do processo penal. 

O trecho transcrito é uma ode à Revolução de 30 e à obra constituinte 

preparada pelo Governo Provisório – e cujos trabalhos das subcomissões deveriam 

contribuir58. É interessante porque, justamente por isso, reuniu os elementos de 

_______________  
 
58 Cf. CM, 19 mai. 1931, p. 5, grifo nosso: “Estamos presenciando um facto inedito em nossa vida 

política. Os chamados governos constitucionaes da Republica parece [sic] que tinham em geral, 
uma unica preocupação – a de conspurcar as liberdades publicas na fonte constitucional. Era 
a reacção da desordem contra a ordem pre-estabelecida. 

O actual governo discricionario segue um rumo opposto. Elle quer reviver, restaurar, ampliar e 
prestigiar os princípios liberaes, que foram deturpados no regimen constitucional. E’ uma 
revolução restauradora e creadora e não simplesmente destruidora. 

Foi esse governo que ditou, desde logo, as norma [sic] cerceadoras do arbítrio, de que estava 
investido pela Revolução. Collocou em suas proprias mãos algemas, para impedir qualquer 
atentado aos direitos e liberdades individuaes. 

Delle partiu a iniciativa de despertar o surto de nossa cultura jurídica para servir de base a 
reforma constitucional. 

A Constituinte está, pois, de facto reunida, para o trabalho preliminar. Neste momento, estamos 
realizando uma de suas sessões. 

A futura Constituinte está sendo alicerçada em todos os recantos do paiz, em quasi todas as 
manifestações de nossa atividade e de nosso espírito. 

Essa phase pre-constitucional de fixação dos grandes ideaes e dos grandes princípios era 
indispensavel á sagração delles pela lei magna. 

Convém primeiro expurgar, no cadinho das aspirações, das competencias da crítica e da livre 
manifestação do pensamento, as ideás sãs das espúrias. 

‘O Tempo – dizia Lafayette – vinga-se de toda a obra que é feita sem o seu concurso’. 
Nessa constituinte, estão collaborando patrioticamente os juristas incumbidos de traçar as 

normas asseguradoras da ordem pública, da liberdade, da repressão do crime, dos direitos 
privados, da exploração de nossas riquezas e da organização do trabalho. Está collaborando o 
Poder Público, cuidando heroicamente da nossa restaura[ç]ão financeira, para nos salvar da 
deshonra e da bancarrota, procurando organizar o trabalho, a instrucção pública, a polícia, que é a 
pedra de toque da liberdade, e cogitando de sanear o deleterio ambiente político que nos 
asphyxia. 

Estão collaborando os políticos, organizando os ideaes. Está collaborando o povo, 
reivindicando livremente seus direitos e reclamando a satisfação de suas necessidades e 
aspirações. E tambem está collaborando, desassombradamente, a imprensa, que, livre da 
mordaça, não só intervêm no debate, como leva aos mais longiquos recantos do paiz a 
noticia da grande obra de reconstrucção nacional, para que ella possa estimular a 
coadjuvação de todos os brasileiros. E’ a nação em peso que, rediviva, põe em jogo todas as 
suas energias, para dirigir altos destinos da patria. 

A congregação de todos esses elementos na grande assembléa definitiva sómente deverá realizar-se 
depois de vencida a primeira etapa, na qual convém predominar a fria razão e a 
imparcialidade, incompatíveis com a paixão e o tumulto das assembléas políticas. 

De outra sorte, a Revolução teria mudado simplesmente os governantes e não teria assegurado a 
victoria dos princípios dos ideaes pelos quaes se bateu. 

A obra revolucionaria apenas começou: aguardemos, tranquillos, a sua terminação. O que se tem 
feito até hoje é a alvorada de melhores dias. Estamos agora comungando no mesmo ideal 
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senso comum entre os apoiadores da Revolução de 30, como: a) a crítica à 

corrupção e à politicagem do início da República, que se aproveitou de uma 

Constituição demasiadamente liberal (“...parece que tinham em geral, uma única 

preocupação – a de conspurcar as liberdades públicas da fonte constitucional.” e 

“...somente deverá realizar-se depois de vencida a primeira etapa, na qual convém 

predominar a fria razão e a imparcialidade, incompatíveis com a paixão e o tumulto 

das assembleias políticas”); b) a defesa do Governo Provisório como “governo 

discricionário” (ou seja, que tem poderes limitados59) e que é capaz da (re)criação 

necessária pelo pragmatismo, mas que também tem ideais liberais e de ampla 

representatividade; c) o empenho revolucionário no direito (do qual partiu a “iniciativa 

de despertar o surto de nossa cultura jurídica para servir de base à reforma 

constitucional”); d) a preocupação com a integração nacional (Cândido fala que “[a] 

futura Constituinte está sendo alicerçada em todos os recantos do país...” e exalta a 

imprensa livre, que “não só intervém no debate, como leva aos mais longínquos 

recantos do país a notícia da grande obra de reconstrução nacional...”) e; e) a 

presença de elementos que mesclam nacionalismo e religiosidade (“Estamos agora 

comungando no mesmo ideal dignificante de bem servir à pátria e erguendo no seu 

altar a hóstia do sacrifício, que nos há de conduzir ao caminho da redenção.”). 

Essa obra constitucional redentora, que restauraria o país, estava sendo 

construída por todos – e também pelos juristas. A técnica jurídica permitia, segundo 

essa visão, que se afastassem as paixões políticas enquanto se construía a base 

para a nova constituição. Para isso, Cândido cita Lafayette60 e deixa claro que seria 

necessário tempo para concluir uma obra constitucional que perdurasse. Nesse 

sentido, seu discurso procurou também aplacar a impaciência e o furor ideológico: 

“[c]onvém primeiro expurgar, no cadinho61 das aspirações, das competências da 

                                                                                                                                               
dignificante de bem servir á patria e erguendo no seu altar a hostia do sacrifício, que nos ha 
de conduzir ao caminho da redempção.’ 

O dr. Candido de Oliveira Filho, finda a sua interessante conferencia, foi muito abraçado pelos 
presentes.”. 

59 Assim como Astolfo faria no ano seguinte (AJ, v. XXIII, jul. a set./1932, pp. 4-12). 
60 Lafayette Rodrigues Pereira (1834-1917) – Conselheiro Lafayette – nasceu em Queluz (MG – 

atualmente, o município se chama Conselheiro Lafayette). Matriculou-se na Faculdade de Direito de 
São Paulo em 1853. Foi político do Partido Liberal, advogado, jornalista e embaixador, tendo 
ocupado o Ministério da Fazenda e a presidência do Conselho de Ministros (1883-1884) e o 
Ministério da Justiça (1878-1880). Em 1908 foi eleito para a cadeira 23 da Academia Brasileira 
Letras, ocupada anteriormente por Machado de Assis. Escreveu as obras Direito da Família, Direito 
das Coisas e Princípios de Direito Internacional Público. 

61 Cadinho, segundo o Michaelis online: “sm (...) 3 FIG Lugar onde se realiza a mistura de pessoas, 
coisas, nacionalidades, ideologias etc.; lugar de fusão: São Paulo é um cadinho de culinárias 
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crítica e da livre manifestação do pensamento, as ideias sãs das espúrias.” (CM, 19 

mai. 1931, p. 5). 

O então reitor interino da Universidade do Rio de Janeiro revelou que a 

reforma da polícia foi cogitada pelo próprio Batista Luzardo – que, sugerindo a 

substituição do inquérito policial pelos juizados de instrução, ia na contramão da 

histórica usurpação de funções do Judiciário pelo Executivo. E não só sugeriu ou 

propôs um decreto, trocando um pelo outro, como demonstrou que a ideia era 

possível e que pediu que “técnicos” organizassem “o belo instituto de repressão 

social” para “entrar à Justiça”. Esse, para ele, é um “caso curiosíssimo, jamais 
verificado no Brasil e, creio, na história de qualquer outro povo.”, um dos “primeiros 

frutos da árvore da liberdade, da árvore da liberdade, plantada na jornada de 

Outubro.” (JC, 20 mai. 1931, p. 5). 

Para implantar os juizados de instrução, que deve “colher a prova do crime no 
nascedouro, na flagrância, enquanto ele está quente”, seria necessária a supressão 

do inquérito policial que, em situação tamanho descrédito, atrapalhava a força 

probatória da instrução pré-judiciária. Essa era uma “consequência lógica da falta de 

independência e de escrúpulo das autoridades, que a presidiam, simples delegados 

do Poder Executivo e dos processos inquisitoriais e vergonhosos, a que o acusado 

era submetido”. Tão gritante era a situação que o CPP-DF tomara a decisão de que 

o representante do Ministério Público deveria lacrar o inquérito policial em invólucro 

rubricado e entregá-lo ao cartório do Juízo, sendo arquivado à sua disposição (e não 

do juiz). “Era uma espécie de sepultamento”, disse Cândido, “no pretório, de parte 

da instrução policial...” (JC, 20 mai. 1931, p. 5). 

A “reacionária” lei nº 3.515 de 1928 – de acordo com ele – voltou a atribuir o 

inquérito policial como peça de convicção do juízo criminal, uma vez que não 

houvesse prova em contrário. Esse diploma nem moralizou o inquérito, nem extirpou 

a suspeita dos juízes perante a investigação policial. Essa situação somente seria 

resolvida com as providências de Batista Luzardo, “com o nobre intuito de, na 

instrução criminal, assegurar o esclarecimento da verdade, respeitando-se, ao 

mesmo tempo, a inviolabilidade da pessoa do acusado, tão sagrada como a da 

defesa social.” (JC, 20 mai. 1931, p. 5). 

                                                                                                                                               
distintas; 4 FIG Local ou momento de provas, testes; local em que se é submetido a grande 
sacrifício ou condições extremas.”. Disponível em: http://michaelis.uol.com.br/moderno-
portugues/busca/portugues-brasileiro/cadinho/. Acesso em 11/01/18. 
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Cândido ponderou que a demora do inquérito policial também atrapalhava a 

instrução judicial: “os melhores elementos de convicção estavam frios ou tinham 

desaparecido, devido à ação do tempo, ou no emprego de manobras urdidas pelo 

criminoso.” (JC, 20 mai. 1931, p. 5). Para contornar esse problema, o projeto de 

instrução criminal que propunha determinava que o juiz deveria comparecer 

imediatamente ao local em que se tivesse praticado, acompanhado dos peritos. Se o 

acusado estivesse detido, seria imediatamente interrogado, bem como as 

testemunhas seriam ouvidas na sua frente e os depoimentos seriam registrados. 

Examinaremos essa proposta, que predominou tanto no anteprojeto de 1931, como 

no projeto de 1936, no item 4.1. 

Em reunião da 13ª no dia 1º de julho, Cândido propôs um voto de louvor a 

Batista Luzardo, pela maneira como vem conduzindo a polícia, em oposição à 

usurpação que sempre caracterizou a relação dessa instituição com o Judiciário. 

Segundo ele, Batista Luzardo, chefe de Polícia, foi quem – antes de todos e mesmo 

em um “governo discricionário” – reconheceu a desmoralização do inquérito policial 

como peça de convicção e procurou suprimi-lo. Era esse o motivo pelo qual Luzardo 

convocara uma comissão de juristas para elaborar o projeto de juizado de instrução 

criminal – a “mais importante reforma penal do momento.”. Sá Freire endossou a 

posição de Cândido e Astolfo, não querendo se comprometer com o projeto que 

ainda desconhecia, também não recusou apoio ao voto, por considerar Batista 

Luzardo “digno de todos os louvores, pela sua conduta, na polícia.” (CM, 02 jul. 

1931, p. 6). A revisão da matéria de investigação policial foi adiada, logo em 

seguida, também pelo desconhecimento de Astolfo. 

O jurista não só adiara a discussão do tema, como buscara impedir a decisão 

do tema pela 13ª, uma vez que não se trataria de assunto de sua competência62. 

_______________  
 
62 Cf. DN, 24 jul. 1931, p. 1: “O sr. Astolfo Rezende manifestou-se, porém, contra, asseverando estar-

se deante de uma questão prejudicial. ‘A materia contida nas emendas – disse – escapa á nossa 
competencia. Não se limita a emenda a dispôr sobre materia puramente processual; dispõe tambem 
sobre competencia, e altera a organização judiciaria existente, estabelecendo-a em moldes 
diferentes dos que estão em vigor. 

Dir-se-á que a emenda está calcada num projeto que está sendo elaborado na Polícia. Esta 
circunstância não póde influir em nossas deliberações. 

O decreto n. 19.469, de 6 de dezembro do ano passado, que institui a Comissão Legislativa, conferiu 
a esta Comissão, com exclusão de qualquer outras comissões [sic], a tarefa de «elaborar [sic] os 
projétos de revisão ou reforma da legislação civil, comercial, penal, processual da Justiça Federal e 
do Distrito Federal, de organização judiciaria do Distrito Federal. 

Essa comissão, como é sabido, foi dividida em sub-comissões de tres membros, incumbida cada uma 
de determinado projéto de lei. 
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Segundo o presidente do IAB, tratava-se de uma questão prejudicial que, enquanto 

não fosse resolvida, obstaria sua participação nos trabalhos da subcomissão. Esse 

certamente foi um sinal de fumaça entre os juristas. Ainda, a objeção de Astolfo 

pode ter sido vista como demasiadamente legalista em um tempo em que se queria 

mudanças. Cândido não estava disposto a adiar o assunto por muito tempo, obtendo 

a concordância de Astolfo em realizar uma reunião conjunta com a subcomissão de 

organização judiciária (DN, 24 jul. 1931, p. 1). 

Essa reunião63 não viria a acontecer justamente por causa da carta de 

renúncia que Astolfo entregara alguns minutos antes à Secretaria da Comissão 

Legislativa. O que era “impasse”, no Diário da Noite, virou “crise”: Astolfo discordava 

irremediavelmente da criação dos juizados de instrução (DN, 29 jul. 1931, p. 1). Levi 

Carneiro se pronunciaria, afirmando que a 13ª não era obrigada a considerar sem 

exame o projeto da Reforma da Polícia, especialmente porque os juizados de 

instrução não tornariam o processo mais rápido. Esse pode ser um indício dos 

objetivos que o Governo Provisório tinha em seu projeto de reformas legislativas, 

especialmente quanto ao processo. 

                                                                                                                                               
Dispõe o citado decreto que os projétos definitivos, á proporção que forem concluidos, serão 

remetidos, por intermédio do Consultor Geral da Republica, ao ministro da Justiça, para serem 
promulgados por decreto, com as modificações que o governo possa julgar necessarias. 

Ao Consultar Geral da Republica cabe, por disposição especial, coordenador os estudos das varias 
sub-comissões, comunicando ao governo as observações que lhe ocorrerem sobre os serviços em 
andamento, e os ante-projetos elaborados. 

A competencia especial dessas diversas sub-comissões foi definida no decreto n. 19.684, de 10 de 
fevereiro. 

A esta sub-Comissão, que é a 13ª, incumbe o estudo do «processo penal do Distrito Federal e da 
Justiça Federal, inclusive processo policial». 

Delimitadas assim as competencias, a uma sub-comissão não é permitido invadir a de outra. 
E, entretanto, o que está propondo a emenda ora em discussão, Altera [sic], evidentemente, a 

organização judiciaria do Distrito Federal, e subordina o processo á organização ideada por ela. 
Esta evidencia dispensa qualquer demonstração. 

Desde as nossas primeiras reuniões que me tenho batido pela reunião conjunta das 11ª e 13ª sub-
comissões para se resolver esta materia preliminar. Torno a insistir na minha proposta, convencido 
como estou de que havemos forçosamente de subordinar o processo á organização judicairia [sic]. 

Voto contra a emenda, pela manifesta incompetencia desta subcomissão para conhecer da materia 
nela contida. Entendo que estamos em face de uma questão prejudicial, de cuja solução depende o 
andamento dos nossos trabalhos. 

Serei forçado, a contragosto embora, a não dar minha colaboração a esta sub-comissão enquanto 
esta questão prejudicial não fór solvida. 

Não ha decreto nenhum alterando a organização judiciaria do Distrito. Não me posso guiar por um 
simples projeto’”. 

63 O Diário da Noite lista aqueles que compareceram: Sá Freire, Cândido, Saboia de Medeiros e 
Armando Vidal, notando a ausência do próprio Astolfo e de Olimpio de Carvalho. Entre os colegas 
que haviam comparecido, Sá Freire questionou se a reunião deveria ocorrer. Saboia de Medeiros se 
posicionou contrariamente, pois a Subcomissão de Organização Judiciária ainda não tinha estudado 
o assunto, mas o faria “agora, ponderamente, para levar noutra reunião que se convoque uma 
decisão refletida.” (DN, 29 jul. 1931, p. 1). 
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Nesse ponto, há uma contradição patente entre o discurso e a prática de Levi 

Carneiro, que até dois anos antes lamentava “a tendência antiliberal de certas leis”, 

como “a que restaurou o inquérito policial” no Distrito Federal, a qual continha uma 

virulência que ele considerava particularmente temerária (AJ, v. X, abr. a jun./1929, 

p. 83). Desse modo, o Consultor Geral da República contemporizou os ânimos e foi 

capaz de fazer Astolfo retornar à 13ª Subcomissão, mas não sem tentar impedir a 

criação dos juizados de instrução. 

Ainda outros dois críticos surgiram no horizonte da Reforma da Polícia: 

Nelson Hungria e André de Faria Pereira. O primeiro ressaltara os aspectos 

antiformalistas que a reforma poderia imprimir ao resto do processo penal. O 

segundo criticara a invasão de aspectos do direito penal, que ameaçaria a unidade 

do ordenamento e, por decorrência, da nação. Apesar da não implementação da 

Reforma da Polícia, os juizados de instrução continuaram sob vista no projeto Ráo e 

os próprios temas levantados pelos autores deixariam algumas diretrizes para as 

reformas posteriores. 

2.1.3.1 A crítica antiformalista de Nelson Hungria 

Em conferência no dia 23 de outubro de 1931, Nelson Hungria se inseriu na 

crítica da Reforma da Polícia. Começara, inclusive, pontuando a vedação da 

participação dos magistrados na “vasta obra de remodelação legislativa” do Governo 

Provisório, o que tampouco o impediu de dar sua opinião. Sua avaliação do projeto 

era positiva64, o que pode ter garantido sua participação na segunda fase dos 

trabalhos da 13ª Subcomissão. Entre considerações elogiosas, é possível encontrar 

suas concepções jurídicas mais amplas e que continuariam a guiar sua atuação na 

Comissão Revisora (1937-1941). Para Hungria, era vantajoso que se adotasse a 

oralidade nos casos de “menor importância”, uma vez que o próprio processo judicial 
era rigorosamente formalista: 

_______________  
 
64 Cf. AJ, v. XX, out. a dez./1931, p. 91: “A’ parte, senhores, aspoucas restricções que venho de 

formular, considero a criação dos juizados de policia, nos moldes de Reforma Lusardo, uma medida 
do mais subido alcance social. Ella virá attender ás exigencias da conveniencia publica, á paz 
social, ao bem-estar collectitvo [sic], á necessidade de prompta e vigilante tutela da esphera 
generica dos direitos, á acessibilidade da justiça. 

Neste attribulado momento da vida nacional, ella será um traço forte de espirito constructivo, de 
reequilibrio social, de evolução juridica, de sincera e consciente pratica da democracia.”. 
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O cunho predominante dessa inovação é a oralidade, o que importará, ao 
menos para os casos de menor importância, na abolição do miúdo e moroso 
ritualismo ainda conservado, como resíduo de outras eras, nas leis 
processuais vigentes. O processo judicial, informado ainda pelo sentimento 
quase religioso da intagibilidade das fórmulas, tornou-se, no mecanismo da 
vida moderna, uma peça que se recusa á harmonia da entrosagem. No 
curso dos séculos, tudo variou e evoluiu. [...] Somente o processo judiciário 
fossilizado e intratável, ficou onde estava. Velho carro de bois, remanchão e 
tardinheiro forceja por não se deixar levar na arrancada da civilização. Nas 
cortes da justiça, a anacrônica ortodoxia da forma, sob a cota de malha 
da teoria das nulidades, continua a sacrificar friamente o direito. (AJ, v. 
XX, out. a dez./1931, p. 85, grifo nosso). 

O atraso da prática processual no Brasil era tal que sacrificava “friamente” o 

conteúdo do direito e da verdade em prol das nulidades – “[é] o sacrifício legal da 

verdade em holocausto ao fetichismo da forma.”, “[é] a forma subvertendo a 
substância.”. Hungria acreditava que muita tinta já tinha sido gasta para definir os 

“termos essenciais impostos pelo bizantinismo processualístico” (AJ, v. XX, out. a 

dez./1931, p. 85). Esse é, indubitavelmente, um chamado por modernização 

processual, que expurgue discussões fúteis, sem finalidade – tal como pode ser 

definido o termo “bizantinismo”. 

A importância da Reforma Luzardo, segundo ele, seria a de justamente impor 

o “oralismo” (que simplificava as formas, dava publicidade e que permitia o contato 

direto com a verdade65) e dinamizar a “nossa processualística”, “[...] que ainda traz 

no bojo o rigoroso sistema romano, com todas as suas multi-varias partes 

formularum e adjectiones, e nos obriga ainda a lhe rastrearmos o fio nas primeiras e 

segundas linhas dos praxistas de há cinco séculos passados.” (AJ, v. XX, out. a 

dez./1931, p. 87). No mesmo artigo, Hungria criticava também a unidade de 

instância que se concretizava com o fim da apelação no anteprojeto, preferindo a 

exclusão do agravo, recurso no decurso do processo “que é atualmente o 

_______________  
 
65 Cf. AJ, v. XX, out. a dez./1931, p. 88: “Além disso, senhores, a afastar qualquer receio que 

pudessem inspirar as sentenças de plano do juiz de policia, temos a considerar que este só terá os 
pequenos delictos e as pequenas controversias civis que, de regra, dispensam longa indagação 
juridica. Conhecida a lei e appreendido com attenção o facto, só lhe restará o ajustamento daquella 
a este, sem necessidade de romper-se a unidade de tempo do processo. A grande vantagem das 
sentenças de plano é que ellas obrigam o juiz, identico em toda a breve actividade processual, a 
pôr-se em contacto com as partes e testemunhas e a ter, portanto, uma impressão mais nitida e 
espontanea da verdade. Por outro lado, exigem necessariamente, a oralidade dos debates, 
assegurando, consequentemente, a mais ampla publicidade do processo e o pleno conhecimento, 
por parte do juiz, dos argumentos expendidos ab utraque parte, – o que nem sempre occorre no 
exame secreto das peças escriptas. A oralidade da discussão e a sentença verbal, de plano, 
collocam a justiça sob a vigilancia publica, por isso que expõem á apreciação de todos, como 
accentua FERRONE, a actuação funccional dos magistrados. [...]”. 
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acoroçoamento66 legal da chicana” (AJ, v. XX, out. a dez./1931, p. 90). A crítica de 

Hungria ao formalismo pode parecer exagerada, mas não foi a primeira, nem a 

última do gênero. O autor manteria a coerência quando integrara a Comissão 

Revisora e se pronunciou sobre o código de processo penal que estava por vir (RF, 

v. LXXIII, fev./1938, pp. 440-441). 

Ao constatar a criação dos recursos de agravo de petição e de instrumento no 

projeto – e que só seriam apreciados no julgamento –, o desembargador André Faria 

Pereira foi menos radical do que Hungria, mas ainda assim se reportou a esse 

acusado formalismo. Até então, só se conhecia o recurso propriamente dito, a 

apelação e o habeas corpus na legislação processual penal. O inconveniente da 

criação dos recursos de agravo era que, além das várias peças processuais que seu 

processamento exigia, a procedência do recurso obrigaria o juiz a reformar seu 

despacho e, possivelmente, invalidar tudo o que fora processado após ele. O 

desembargador provocou: “[n]ão seria preferível que o processo chegasse à fase do 

julgamento escoimado de vícios?” (AJ, v. XXI, jan. a mar./1932, p. 30). 

2.1.3.2 A crítica unitarista de André de Faria Pereira 

Ao contrário de Nelson Hungria, André de Faria Pereira se ocupou mais das 

críticas do que com os elogios. Fora incumbido de estudar o anteprojeto de Reforma 

da Polícia, o que fez a partir de um rol de itens, comentados um a um (AJ, v. XXI, 

jan. a mar./1932, pp. 23-30). Comemorava as linhas gerais da Reforma, mas 

distribuiu críticas à redação, forma e substância do projeto. Segundo Faria Pereira, o 

documento invadia questões de direito penal, que tinham suas leis próprias em 

vigor, o que poria em risco a própria unidade nacional. 

Essa, segundo o jurista, deveria ser “[a] preocupação máxima de todos os 

brasileiros”, sendo a pluralidade do processo “[u]m dos elementos mais 

característicos de desagregação nacional” (AJ, v. XXI, jan. a mar./1932, p. 26). Ele já 

dava a unificação da Justiça e do processo como certas, motivo pelo qual a reforma 

em questão não deveria ferir a unidade da legislação ao inserir preceitos de direito 

substantivo no anteprojeto. 

_______________  
 
66 Acoroçoamento, cf. Michaelis Online: ”sm 1 Ato ou efeito de acoroçoar; acoraçoamento. 2 POR 

EXT Coisa que leva a pôr em prática uma ação; encorajamento, estímulo, incentivo.”.  
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Como Procurador Geral do Distrito Federal, Faria Pereira apresentara um 

relatório dos serviços judiciários de 1930 ao Governo Provisório, no qual defendera a 

unificação da Justiça e do processo em todo o país. Em seu relatório, o 

desembargador propôs a reconstrução do Judiciário a partir de uma única 

organização federal, o que daria mais independência aos juízes então subordinados 

aos Estados; a supressão do inquérito policial e a sua substituição pelos juizados de 

instrução e pelos tribunais de polícia e; a unificação total do processo, nos 

processos judiciais ou policiais67. 

Sua proposta era de unidade total. A reforma da polícia era importante porque 

era o primeiro passo dado pela 13ª Subcomissão no “experimento” que seria a 

implantação dos juizados de instrução em todo o país. Mas, além dos problemas 

pertinentes aos tribunais policiais e a falta de instância recursal, a lacuna de 

algumas disposições normativas turbaria a instauração dos juizados de instrução – 

pretendida, em conjunto, pela 13ª e pela comissão da Reforma Luzardo Batista. 

Primeiro, era esperado que o processo fosse iniciado pelo libelo, uma vez que 

a queixa e a denúncia tinham sido suprimidas, mas o anteprojeto não mencionou o 

instituto e era vago quanto aos requisitos das peças processuais que iniciariam o 

_______________  
 
67 Cf. AJ, v. XXI, jan. a mar./1932, pp. 26-27: “Nomeadas agora as Comissões Legislativas, que 

deverão elaborar os projetos de reforma Judiciaria Federal e local, entraremos, certamente, numa 
fase de reconstrução, há muito reclamada pelo Poder Judiciário. 

Parece hoje vencedora a ideia da unidade da Justiça e do processo, fazendo-se uma organização 
única, para todo o Brasil, com vantagem evidente para garantia e independência do Poder 
Judiciário e segurança dos direitos que ele ampara e protege. 

Uma organização de Justiça nacional subtrairia a magistratura dos Estados às influências locais e 
daria aos órgãos do Poder Judiciário, maior soma de autoridade, mais independência, e melhor 
incentivo no exercício de suas funções, tudo em benefício da Justiça. 

Os impecilhos constitucionais até aqui existentes, contra a unidade da Justiça, desapareceram, 
podendo-se adotar agora uma solução transitória, com a conservação do que há de aproveitável no 
aparelho existente. Um estatuto federal ou código de organização judiciária nacional, inalterável 
pelos Estados, poderá ser organizado por uma grande comissão de especialistas, em que figurasse 
um representante de cada Estado, do Distrito Federal e do Território do Acre. [...] 

[...] Além da lei orgânica ou código de organização judiciária nacional, o código do processo civil, 
comercial e penal para todo o território brasileiro, contendo naturalmente medidas de caráter geral 
para atender a condições locais de alguns Estados. Para maior eficiência de tal organização, 
imprescindível será também suprimir o inquérito policial, fazendo-se o Juízo de Instrução, reduzida 
a Polícia a um órgão de vigilância social e prevenção de delitos, e criar os Tribunais de Polícia, com 
competência expressamente determinada para impor penas pecuniárias, em processos verbais, 
nas contravenções e pequenos delitos. 

A duplicidade do processo, um perante a Polícia e outro perante a Justiça, constitue grande 
desperdício de energias e é causa principal da ineficácia da Justiça e impunidade dos crimes. 

Oxalá resolvam os Membros das Commissões Legislativas traçar as linhas mestras da organização 
judiciária, antes de qualquer trabalho, que será perdido, de reforma dos atuais aparelhos de Justiça, 
que não podem e não devem permanecer com a tríplice feição de Justiça Federal, Justiça Local e 
Justiça Militar.” 
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processo68. É provável que o desembargador tenha imaginado as questões jurídicas 

decorrentes, como a anulação de todo um processo, o que consistiria em evidente 

falta de economia processual. 

Em segundo lugar, não declarou os limites da competência genérica dos 

juízes criminais, pois, com os juizados de instrução, a competência poderia deixar de 

ser alternada e obrigatória para se dar por zonas territoriais. E isso porque a 

natureza dos juizados de instrução estava atrelada à própria investigação do delito, 

era razão de ser do instituto. Normas de competência, contudo, devem ser 

determinadas em suas minúcias, não podendo haver omissão no texto legal a 

respeito do tema. 

Em terceiro lugar, o anteprojeto permitia (em tese) que a independência de 

julgamento dos juízes seria afetada pela ordem das peças nos autos (primeiro, a 

qualificação do réu; segundo, o interrogatório e; só então as normas relativas aos 

atos da instrução). Faria Pereira opinou que “o anteprojeto não contém eficientes 

medidas garantidoras do direito de defesa dos acusados.” (AJ, v. XXI, jan. a 

mar./1932, p. 29), o que é uma afirmação forte para uma objeção que não foi 

explicada pelo autor. 

Em quarto lugar, ainda, o projeto não se ocupou em determinar se os 

processos de falência (culposa ou fraudulenta) e de acusados com foro especial 

seriam investigados por inquérito ou por instrução – ele era a favor do segundo. É 

possível constatar, a partir dessa informação, que os juizados de instrução da 

Reforma da Polícia tenham sido pensados normalmente em torno da investigação  

preliminar e até mesmo da flagrância do crime. Desse modo, englobaria-se os 

problemas urbanos mais comuns, como a “baixa” criminalidade, a criminalidade 

violenta e a criminalidade política, entendidos como questões de polícia. Faria 

Pereira demonstrou, com essa apontamento, que era favorável à uniformização da 

investigação. 

_______________  
 
68 Cf. AJ, v. XXI, jan. a mar./1932, p. 29: “[...] Supprimidas a denuncia e a queixa, o ante-projecto 

determina que a instrucção se inicie pelo auto de flagrante (art. 994, a), por portaria do Juiz (art. 
994[,] b), por requerimento do Ministerio Publico ou da parte offendida §2º, mas não define com 
precisão os requisitos dessas peças processuaes, para nellas se basearam a accusação e a defesa, 
elementos esses indispensaveis para apuração dos factos e graduação das penas. Não sendo 
admissivel no nosso systema processual a applicação de penas sem o petitorio, seria natural o 
restabelecimento do libello, nos processos da competencia dos Juizes de Direito, como succede em 
relação aos crimes de julgamento pelo Jury.”. 
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Essas lacunas, portanto, deveriam ser resolvidas para a concretização da 

mudança. O teor prático dos apontamentos de Faria Pereira nos reporta justamente 

à dificuldade de concretizar a unidade processual em um código, o que exigia algum 

grau de uniformidade da organização judiciária, de adaptabilidade das normas 

processuais às condições territoriais do País e, principalmente, razoável 

uniformidade sistemática na técnica legislativa. E essa técnica, segundo Hungria, 

não comportava mais o sacrifício da verdade em detrimento das formas – quer dizer, 

o processo tem um conteúdo substancial e não apenas formal. Essas duas 

tendências acompanhariam a crítica do projeto da Comissão Elaboradora. 

2.2  “DIGA-SE A VERDADE POR INTEIRO E COM CORAGEM”: A COMISSÃO 

ELABORADORA (1934-1936) 

Vicente Ráo69, então Ministro da Justiça e dos Negócios Interiores (1934-

1937), presidiu os trabalhos da Comissão (doravante, Comissão Elaboradora). Os 

integrantes eram Gama Cerqueira70, Bento de Faria71 e Plínio Casado72. Gama 

_______________  
 
69 Vicente Paulo Francisco Rao (1892-1978) nasceu em São Paulo (SP). Formou-se em filosofia e 

letras pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Paulo (1911) e em direito pela 
Faculdade de Direito de São Paulo (1912). Ativo no cenário político paulista, foi nomeado chefe de 
polícia de São Paulo em outubro, mas entrou em atrito com o interventor (João Alberto, que não era 
paulista) em dezembro, quando o secretariado foi coletivamente demitido. Participou na Revolução 
Constitucionalista, o que causou seu exílio para a França. De volta para o Brasil e com a 
aproximação do Partido Constitucionalista de São Paulo do governo central, foi empossado no 
Ministério da Justiça e dos Negócios Interiores em julho de 1934, o qual ocuparia até 1937. Foi um 
dos fundadores da Universidade de São Paulo (USP) e lecionou direito civil na Faculdade de 
Direito. Foi o responsável pela Lei de Segurança Nacional (abril de 1935), que estabeleceu sanções 
para jornais, emissoras de rádio e oficiais militares, bem como pelo fechamento da Aliança Nacional 
Libertadora, alegando ter provado o “caráter comunista da organização” (“RAO, Vicente”, DHBB, 
2010). Criou a Comissão Nacional de Repressão ao Comunismo, que atuou sobre todo o território 
nacional. Conhecido pela ação repressiva e anticomunista, Ráo somente se desligou do MJNI em 
solidariedade a Armando Sales, que visava a presidência na campanha de 1938. 

“Após o afastamento do governo, Rao deu prosseguimento a suas atividades como advogado e 
professor da USP. Com a decretação do Estado Novo, em 10 de novembro de 1937, começou a 
sofrer perseguições políticas. Em janeiro de 1939, foi demitido da Faculdade de Direito, por se 
haver manifestado contra o novo regime. Rao só voltaria ao cargo em maio de 1941. 

Vicente Rao retornou à vida pública no segundo governo Vargas, iniciado em janeiro de 1951, ao 
assumir a pasta das Relações Exteriores, por ocasião da reforma ministerial de junho e julho de 
1953. [...] Com a morte de Vargas, em 24 de agosto de 1954, deixou o seu cargo, voltando a residir 
em São Paulo.” (“RAO, Vicente”, DHBB, 2010). 

70 Luís Barbosa Gama Cerqueira (1865-1936) nasceu em Paraíba do Sul (RJ). Seu pai – Francisco 
Januário da Gama Cerqueira – foi, segundo o verbete de Jorge Miguel Mayer, “presidente da 
província de Goiás (1857-1860), deputado-geral (1861-1864, 1869-1872 e 1877) e ministro da 
Justiça do Império (1877).” (“CERQUEIRA, Gama”, DHBB, 2010). Em 1822, se matriculou na 
Faculdade de Direito de São Paulo, colando grau quatro anos depois. Ao contrário de seu pai, que 
era do Partido Conservador, integrou o Partido Republicano quando regressou á sua terra natal. Foi 
deputado constituinte em 1891, mas renunciou ao mandato em novembro quando marechal 
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Cerqueira, Bento de Faria e Ráo eram professores da Faculdade de Direito de São 

Paulo, enquanto Bento de Faria e Casado eram ministros do Supremo Tribunal 

Federal. 

O projeto elaborado por essa comissão não viria a ser adotado, mas o esforço 

dos juristas envolvidos nele foi notável. Como Ráo fez questão de ressaltar, os 

trabalhos foram especialmente céleres (oito meses), mais do que se deu com os 

códigos italianos e franceses73. Seu protesto contra o inexequível prazo de três 

                                                                                                                                               
Deodoro da Fonseca dissolveu o Congresso e decretou estado de sítio. Mudou-se para São Paulo 
em 1895 e se tornou lente da Faculdade de Direito. Em 30 de maio de 1911, tomou posse como 
professor de direito criminal e seus pareceres de direito internacional privado já eram conhecidos. 
Teve participação intensa no processo político paulista até a Revolução de 32 e foi eleito deputado 
federal no pleito de 14 de outubro de 1934, mas faleceu em 19 de fevereiro de 1936, quando ainda 
exercia o mandato (“CERQUEIRA, Gama”, DHBB, 2010). Faleceu, também, antes de ver o projeto 
Ráo, no qual integrara os trabalhos, sob debate. 

71 Antônio Bento de Faria (1875-1959) nasceu na Capital do Império, Rio de Janeiro. Ingressou na 
Faculdade de Direito na mesma cidade e, enquanto estudante, “sentou praça no Batalhão 
Acadêmico para defender” a República em 1889 (“FARIA, Bento de”, DHBB, 2010). Defendeu o 
governo Floriano Peixoto na Revolta da Armada (1893) e alçou o posto de alferes. Colocou grau em 
1894 e foi promotor público por quase dois anos, quando então passou a exercer a advocacia no 
interior do Estado do Rio de Janeiro, Bom Jardim. Foi delegado de polícia, deputado estadual por 
duas legislaturas e advogado. 

Nomeado Ministro do STF, em 1925, participara de vários dos eventos que comoveram o Tribunal no 
período revolucionário de 30. Em 25 de março de 1931, foi nomeado Procurador-Geral da 
República, cargo que deveria ser ocupado por um Ministro do STF segundo a Constituição de 1891. 
Pediu exoneração do cargo na antevéspera da promulgação da Constituição de 1934, que suprimiu 
a obrigatoriedade. Nos julgamentos de dois mandados de segurança impetrados em favor da 
Aliança Nacional Libertadora (1935), bem como do habeas corpus em favor de Olga Benário 
Prestes (1936, quando foi relator do caso) e de acusados de envolvimento na Intentona Comunista 
de 1935, fez coro à unanimidade da decisão – no último caso, assim como Eduardo Espínola, foi 
contra o conhecimento do pedido. 

“Em 19 de novembro de 1937, nove dias depois da implantação do Estado Novo, Bento de Faria foi 
eleito presidente do STF, substituindo o ministro Edmundo Lins, aposentado compulsoriamente no 
dia 16 por limite de idade. Em 11 de novembro de 1940, um decreto estabeleceu que o 
preenchimento dos cargos de presidente e vice-presidente do STF passava a ser de competência 
do chefe do governo. O historiador Hélio Silva assinala que, na época, atribuiu-se a Bento de Faria 
sugestão a Vargas nesse sentido, argumentando com as condições do regime autoritário. O autor, 
entretanto, não assegura a veracidade dessa informação.” (“FARIA, Bento de”, DHBB, 2010). 

Substituído na presidência por Eduardo Espínola em 19/11/1940, ambos se aposentariam em 
25/05/1945, com a derrocada do Estado Novo. 

72 Plínio de Castro Casado (1870-1964) nasceu em Porto Alegre (RS). Matriculou-se na Faculdade de 
Direito de São Paulo em 1886, mas, devido a cargos que exercera após a Proclamação da 
República (e por nomeação de Júlio de Castilhos), somente concluíra o curso em 1892. Fora 
promotor público, advogado e um dos fundadores – bem como diretor interino – da Faculdade de 
Direito de Porto Alegre, onde lecionou Direito Público e Constitucional e, algumas vezes, Direito 
Penal, Internacional Público e Administrativo. Foi deputado federal (1924-1930) e interventor federal 
no Estado do Rio de Janeiro (28/10/1930 a 30/05/1931). Sabendo que era visto com maus olhos por 
não conhecer os problemas do Estado e que uma vaga seria aberta no STF, pediu exoneração e foi 
nomeado no órgão dois dias depois (1º/06/1931). Constituiu a mesma turma dos Ministros Carvalho 
Mourão, Laudo de Camargo, Costa Manso e Octavio Kelly – que integrou a CRJN. Atingiu a idade 
legal limite, sendo aposentado por decreto de 1º de outubro de 1938 (“CASADO, Plínio”, DHBB, 
2010). 

73 Cf. RÁO, 1938, p. 151, grifo no original: “Trabalhos da Comissão 
2. – Os estudos e trabalhos de elaboração do Projeto prolongaram-se de novembro de 1934 a julho 

do corrente ano. Ultrapassaram, pôis, o tempo de três meses fixado pela constituição. Mas não 
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meses dado pela Constituição era, de fato, procedente. Os integrantes foram 

nomeados por decreto em 22 de agosto de 1934, a reunião preparatória se deu em 

6 de outubro e foi seguida de uma “reunião plena” em 16 de novembro (com a 

presença dos colaboradores, na qual Bento de Faria apresentou suas sugestões). 

Foram mais outras dezoito reuniões, até julho de 1936 – quando ocorreu o 1º 

Congresso Judiciário em São Paulo. 

As medidas tomadas na “reunião preparatória” consistiram em verificar as 

instruções baixadas pelo Ministro da Justiça (presidente da comissão); convidar 

colaboradores entre juristas e professores; pedir exemplares de códigos ou leis 

processuais penais vigentes nos Estados aos interventores federais e; solicitar 

sugestões dos presidentes das Cortes de Apelação, às Faculdades de Direito e aos 

presidentes dos Institutos dos Advogados74. Havia até mesmo um corpo de 

funcionários para secretariar a comissão, com um secretário, um auxiliar, dois 

taquígrafos e um datilógrafo75. 

                                                                                                                                               
merecem censura, por isso, os doutos autores do Projeto, de vez que em censura não incide quem, 
no limite das fôrças humanas, não realiza o impossível. 

Cêrca de vinte e seis anos duraram os estudos preparatórios do Código Penal italiano de 1889, dois 
anos medearam entre o Código de Processo Penal (1808) e o Código Penal (1810) da reforma 
napoleônica, e seis anos de estudo antecedderam a promulgação dos novos e recentes códigos 
penal e procesual da Itália, seis anos que, pôde afirmar o ministro e eminente jurista Rocco, 
conferem à reforma uma primazia de tempo, na legislação daquele país. 

Como imputar, assim sendo, à comissão elaboradora dêste nosso código qualquer execesso [sic] de 
tempo? 

Se de censura é alguém passível, êsse alguém é o legislador constituinte, por haver fixado um prazo 
irrisório. 

Tanto vale dizer que o projeto elaborado, discutido, impresso e revisto em oito meses, não deverá ser 
havido por obra definitiva, se não como esbôço fundamental, destinado a receber, dos legisladores, 
a última demão do aperfeiçoamento.”. 

74 Em resposta, cf. RÁO; FARIA; CASADO; CERQUEIRA, 1938, p. 150: “Apresentaram sugestões as 
Côrtes de Apelação do Distrito Federal, dos Estados do Rio de Janeiro, do Rio Grande do sul e do 
Piauí, o Ministério Público do Distrito Federal, representado pelo procurador geral Dr. Filadelfo 
Azevedo, o Sindicato Brasileiro dos Advogados, os Institutos da Ordem dos Advogados do Rio 
Grande do Sul, do Estado do Rio e de Sergipe, o Centro Técnico Policial de S. Paulo, a Polícia Civil 
e o Conselho Penitenciário do Distrito Federal e os Srs. Drs. Melquíades Picanço, desembargador 
Zotico Pereira, da Côrte de Apelação do Estado do Rio, Herotides da Silva Lima, juiz de Direito de 
Rio Preto, em S. Paulo, Fernando Antunes, consultor jurídico dêste Ministério, Artur Leite de Barros, 
atual secretário da Segurança Pública do Estado de S. Paulo, Francisco de Assis Carvalho Franco, 
diretor do Gabinete de Investigações da Polícia do mesmo Estado, Rodrigues Caó e Heitor Rocha 
Faria.”. 

75 Cf. RÁO; FARIA; CASADO; CERQUEIRA, 1938, pp. 150-151: “Ficou assim constituída a Secretaria 
da Comissão: Secretário, Dr. Afonso Celso de Paula Lima, da Polícia do Estado de S. Paulo; 
auxiliar, Eduardo de Drummond Alves, 3.º oficial desta Secretaria de Estado; taquígrafos, Dr. 
Clemente Watzl, do Senado Federal, e bacharel Euvaldo Peixoto; datilógrafo, Walter Scherederer. 
Todos êsses operosos e inteligentes auxiliares merecem meu elogio, em particular o Dr. Afonso 
Celso de Paula Lima, a cuja dedicação e competência muito se deve o êxito alcançado pela 
comissão.”. 
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Ráo explicou, em sua Exposição, que a Comissão Elaboradora decidiu partir 

do projeto de Código de Processo Criminal da Comissão Legislativa, da 13ª 

Subcomissão. A despeito disso, foram coletadas as legislações processuais dos 

Estados de Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, 

Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiaz e Mato Grosso, 

além do próprio Distrito Federal. 

Entre os juristas convidados, notamos a valorização dos trabalhos da 

Comissão Legislativa, vez que todos a integraram em alguma subcomissão: Antônio 

Eugênio Magarinos Torres, José Miranda Valverde, Mário Bulhões Pedreira, Haroldo 

Valadão, Astolfo Rezende, Melcíades Mário de Sá Freire, Cândido de Oliveira Filho 

e Carlos Maximiliano. Dentre esses, foram particularmente dignos de nota, por Ráo, 

os juristas Cândido, Astolfo e Haroldo, de contribuições “das mais valiosas” (RÁO; 

FARIA; CASADO; CERQUEIRA, 1938, p. 150). 

Na “reunião plena”, em 16 de novembro de 1934, Bento de Faria apresentou 

um documento à “Comissão elaboradora do Processo Penal” (FARIA, 1934). Nele, 

realiza uma proposta bastante breve, com apenas sete páginas, das quais menos de 

três são de texto corrido. O documento, contudo, é mais longo porque reuniu as 

sugestões dos desembargadores Adolpho Macario Figueira de Mello, Zotico Batista 

e Bernardino C. de Almeida Alba (presidente da Corte de Apelação do Rio de 

Janeiro); de Philadelfo Azevedo (Procurador-Geral da República); de Joaquim 

Rodrigues Neves (presidente do Syndicato Brasileiro de Advogados) e; Melchíades 

Picanço – todos assinados no mesmo mês. A paginação do documento é irregular76, 

por vezes seguindo sequência com o documento anterior ou iniciando uma nova, o 

que sugere que todos esses documentos foram apresentados conjuntamente à 

comissão e, depois, publicados pela Imprensa Nacional a pedido do MJNI. 

No início do documento, Bento de Faria explicou que na reunião anterior – 

certamente, a primeira – sugeriu-se um intervalo de tempo para o recebimento de 

_______________  
 
76 Por convenção, as páginas serão nomeadas de acordo com a sua ordem de sequência no texto, 

contando-se a capa. Desse modo, o documento ficaria dividido da seguinte forma: capa (p. 1); 
primeira até última página do texto de Bento Faria (pp. 2-5); proposta de capítulos do Código (pp. 6-
8) e de dispositivos (pp. 9-23) elaboradas por Bento de Faria; sugestões: de Adolpho Macario 
Figueira de Mello (pp. 23-25); de Philadelpho Azevedo (pp. 25-31); de Joaquim Rodrigues Neves 
(pp. 33-34); de Bernardino C. de Almeida Alba (pp. 35-51); mais outras de Figueira de Mello (pp. 52-
53); de Melchíades Picanço (pp. 54-55) e; de Zotico Batista (pp. 56-69). 
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sugestões. Ele mesmo tinha proposto que cada um dos integrantes “formulasse, em 
linhas gerais, os indicativos do processo penal a ser adotado no país”, fixando em 

primeiro lugar os capítulos, para então debatê-los (FARIA, 1934, p. 2). Ele 

apresentou, portanto, um “esquema” com as matérias a serem discutidas, sem entrar 

em minúcias que poderiam ser prejudicadas por votações futuras. 

Bento de Faria revelou que adotava integralmente o “Anteprojeto da Reforma 

da Justiça Nacional” e que subscreveu (na CRJN), quanto à disciplina sobre a 

organização do júri, a competência em matéria criminal, os conflitos de jurisdição, a 

relação entre ação civil e penal e as questões prejudiciais, as incompatibilidades e 

suspeições, as audiências, as custas e a assistência judiciária (FARIA, 1934, p. 4). 

Já quanto a organização penitenciária, adotou as formulações do Anteprojeto do 

Código Penitenciário, da 14ª Subcomissão Legislativa, composta por Cândido 

Mendes, Lemos Britto e Heitor Carrilho. Trataria do tema, portanto, naquilo que se 

relacionasse com a execução da sentença (FARIA, 1934, p. 5). Anunciou, ainda, ter 

se utilizado dos Códigos de Processo do Distrito Federal e de São Paulo – “nos 

mesmos ou em outros termos” – quanto às “disposições de ordem genérica”. 

O diálogo estabelecido entre esse projeto e o futuro Código, com a 

intermediação dos pareceres do 1º Congresso Nacional de Direito Judiciário podem 

nos revelar a existência de alinhamento ou de oposição entre as mudanças 

pretendidas. Como a Comissão Revisora aparentemente atuou sob inteira discrição, 

publicando poucos documentos, é no confronto entre as discussões e o que de fato 

foi adotado que poderemos conhecer a orientação que se pretendeu no Código de 

Processo Penal de 1941. Veremos em que termos o Ministro da Justiça expôs seus 

motivos e qual foi a recepção do projeto Ráo na comunidade jurídica, a partir dos 

pareceres coletados pelo IAB naquele evento. 

2.2.1 “Dizer unidade do direito é dizer unidade da disciplina social”: o projeto Vicente 

Ráo 

Na exposição de motivos, como é de praxe, o Ministro da Justiça indica as 

linhas gerais pelas quais se guia aquela legislação, bem como suas inovações frente 

às legislações anteriores. Assinada em 15 de agosto de 1935, por Vicente Ráo, a 
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exposição de motivos desse projeto abordou catorze itens do projeto77. Perto do fim 

do texto, Ráo descreve as partes integrantes do projeto: uma lei de introdução sobre 

os aspectos da ação da lei penal no tempo e no espaço, além de normas gerais de 

interpretação; 24 títulos78 e; disposições gerais. Tanto a Revista Forense como a 

Arquivo Judiciário veicularam o documento (RF, v. LXV, jul. a dez. 1935, pp. 5-14; 

AJ, v. 36, out. a dez. 1936, pp. 21-28). 

Ráo comemorou a escolha dos constituintes em unificar o processo, que ele 

mesmo já defendia em sua cátedra. Acreditava que seria mais proveitoso, contudo, 

se o código penal fosse atualizado antes disso, empreitada que, todavia, não seria 

possível devido ao prazo constitucional. Quanto ao tema propriamente dito, fez sua 

própria defesa da unidade processual: um mesmo país não poderia dar ritos e 

formas diferentes ao mesmo direito porque o direito é “eminentemente social” na 

_______________  
 
77 Numerados, como na fonte: “3 – Unificação do processo; 4 – Princípio inspirador do projeto: a nova 

concepção social do Direito; 5 – Inovações principais; 6 – Sistemas processuais penais; 7 – Defeitos 
do sistema legal vigente; 8 – Duplo prejuízo resultante dêsse sistema; 9 – Solução proposta pelo 
projeto: o ajuizado de instrução; 10 – Autoridade judiciária e autoridade policial – Discriminação de 
funções; 11 – Organização científica da polícia; 12 – Produção da prova, em contraditório regular, 
só perante o juiz processante; 13 – Reciprocidade de garantias para a acusação e a defesa; 14 – 
Divisibilidade da confissão – Capacidade jurídica das testemunhas; 15 – Simplificação da ação 
penal; 16 – Uniformização, quanto possível, do processo penal; 17 – Ligeiro exame geral do 
projeto.” (RÁO; FARIA; CASADO; CERQUEIRA, 1938, pp. 151-169). 

78 Cf. RÁO; FARIA; CASADO; CERQUEIRA, 1938, pp. 164-165: 
“Título I – Das partes e seus representantes. 
Título II – Da citação e da requisição. 
Título III – Da prisão. 
Título IV – Da liberdade provisória com ou sem caução. 
Título V – Do Juízo. 
Título VI – Da instrução criminal. 
Título VII – Das ações. 
Título VIII – Dos procesos preparatórios, preventivos e incidentes. 
Título IX – Da Prova. 
Título X – Dos julgamentos em primeira instância. 
Título XI – Da sentença e seus efeitos. 
Título XII – Do julgamento perante o júri. 
Título XIII – Dos processos especiais. 
Título XIV – Dos recursos. 
Título XV – Do processo e julgamento em segunda instância. 
Título XVI – Da execução. 
Título XVII – Da perempção e da extinção da ação penal e da condenação. 
Título XVIII – Da cooperação interestadual nos processos penais. 
Título XIX – Da cooperação internacional nos processos criminais. 
Título XX – Dos atos. 
Título XXI – Dos prazos, em geral. 
Título XXII – Das nulidades. 
Título XXIII – Das custas. 
Título XXIV – Das audiências.”. 
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origem, essência e finalidade79. Em sua perspectiva, era “a manifestação externa 
[da] força obrigatória” de cada direito, o que “incute à massa o sentimento do direito” 

e que manifesta “a realidade viva dos textos legais” – e não “a teoria, nem a leitura 

dos textos legais” (RÁO; FARIA; CASADO; CERQUEIRA, 1938, p. 152). Sendo o 

direito um fenômeno social cuja “manifestação externa” penetra no “espírito do 
povo”, jamais haveria uma “consciência jurídica verdadeiramente nacional e, com 

ela, um espírito comum de nacionalidade.” no regime de multiplicidade processual 

penal. 

O reconhecimento da função social do direito processual penal é também o 

momento de seu protagonismo: na concepção de Ráo, processo é disciplina social. 

Sua defesa eloquente da unidade não ignorou nem o processo crescente de 

globalização: 

Dizer unidade do direito é dizer unidade da disciplina social; é dizer 
uniformidade da maneira de definir, aplicar e defender os interesses 
legítimos; é dizer que os mesmos atos não provocam soluções nem 
fórmulas jurídicas diferentes em um mesmo território; é dizer, finalmente, 
que só assim mantém o direito sua própria natureza e realiza a finalidade, 
que lhe é inerente, de acompanhar a pare passo, com suas normas 
obrigatórias, tôdas as manifestações externas da atividade social, incidentes 
em sua esfera de ação. 
Considere-se, por fim, que o intercâmbio de pessoas, bens e interesses, 
reclama, dia a dia, mesmo nas relações internacionais, uma uniformidade 
crescente das normas jurídicas. (RÁO; FARIA; CASADO; CERQUEIRA, 
1938, p. 152). 

Ráo revelou a preocupação do projeto – inacabado – com a experiência 

jurídica estrangeira, tanto com relação aos novos institutos, como em relação ao 

_______________  
 
79 Cf. RÁO; FARIA; CASADO; CERQUEIRA, 1938, p. 152: “Na verdade, por seu caráter social, 

eminentemente social, em sua origem, em sua essência, em sua finalidade, é que o direito se 
caracteriza. Nasce como uma necessidade social, para, através de suas normas, permitir a própria 
existência da sociedade e seu desenvolvimento e seu progresso; vive e perece com a vida da 
sociedade, acompanhando-lhe os passos, em todos os graus de sua evolução, para disciplinar, uma 
a uma, todas as suas manifestações exteriores. 

Não se compreende, pois, a valia do direito na letra morta da doutrina, considerada isoladamente, em 
si mesma, se não através da realidade viva dos textos legais, que na doutrina buscam a solução 
melhor, vivificando-a. 

Ora, os textos não disciplinam sempre a vida social pela inércia, ou seja, pelo respeito voluntário, 
espontâneo, de suas disposições. 

Mais palpitante aparece a vida do direito justamente quando, violado, provoca a intervenção do poder 
coercitivo do Estado. Daí as leis processuais, consagradoras das normas a que está sujeita a 
reação social, tendente a reestabelecer o direito ferido. 

Por isso, não se compreende como, em um mesmo país, possa o amparo do direito obedecer a ritos 
e formas diferentes.”. 
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“princípio básico” e “inspirador” que “domina, hoje, a consciência jurídica universal”: 
“o caráter social do direito”. Essa é a concepção vencedora, situada entre dois 

extremos: o individualismo romano “reincarnado” da legislação pós-revolucionária 

francesa e o “socialismo extremista” – o primeiro sobrepondo o interesse individual 

ao geral e o segundo, vice-e-versa. O equilíbrio consistiria, portanto, em proteger “o 
interesse individual como parcela essencialmente incorporada ao interesse da 

sociedade.” (RÁO; FARIA; CASADO; CERQUEIRA, 1938, p. 152). 

Ráo buscava tranquilizar aqueles que se perguntam se, nesse novo conceito 

de direito, seriam menores as garantias individuais: “[c]erto que não”. Para ele, o 

valor social conferido ao indivíduo é proporcional ao potencial social da coletividade. 

Em sua visão, os princípios democráticos estariam preservados por essa concepção, 

coadunando-se com eles e “dando à noção de liberdade um alcance mais objetivo, 

menos demagógico, de maior eficiência.” (RÁO; FARIA; CASADO; CERQUEIRA, 

1938, p. 153). 

As “inovações principais” do projeto foram a supressão do inquérito policial, 

com a instituição do juizado de instrução; a regulação da produção probatória 

perante o juiz processante, com mais garantias à defesa e de acordo com o 

contraditório regular e; a simplificação e uniformização da ação penal (RÁO; FARIA; 

CASADO; CERQUEIRA, 1938, p. 154). 

A apreciação geral do projeto levou Ráo a desenvolver o assunto dos 

sistemas processuais penais, para o qual se utilizara de uma citação de João 

Mendes Júnior, na qual o autor caracterizara o sistema inquisitório, o acusatório e o 

misto80. O Ministro da Justiça explicou que, cientificamente, a classificação do 

projeto seria a de sistema misto. Por outro lado, esse ecletismo poderia abrigar 

inclusive “as variantes mais incisivas, segundo demonstra a legislação dos povos 
cultos.” (RÁO; FARIA; CASADO; CERQUEIRA, 1938, p. 155). 

_______________  
 
80 Cf. RÁO; FARIA; CASADO; CERQUEIRA, 1938, p. 154: “O saudoso João Mendes Júnior, que tanto 

ilustrou a cátedra quanto a mais alta magistratura do país, sintetizou os sistemas processuais 
penais nesta crítica lapidar: ‘O sistema acusatório, despido da instrução prévia, carecedor de provas 
elucidadas por sérias investigações, reduzia frequentemente o juiz à impotência de julgar; o sistema 
inquisitório substituindo a fria análise dos autos e o segrêdo das diligências à publicidade das 
discussões, as confissões extorquidas pela censura à livre defesa, não raramente abafava a 
verdade com presunções homicidas’. 

Daí o surgir o sistema mixto, que ‘acomoda os atos do processo da instrução às práticas do sistema 
inquisitório e os atos do processo do julgamento às práticas do processo acusatório’ (Proc. Crim. 
Bras. I, 150-151).”. 
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Mas se, fora da classificação científica, os sistemas eram tão vários quanto o 

número de países e se isso demonstrava a importância das práticas locais para o 

processo, então o sistema adotado deveria respeitar “as peculiaridades e as 

condições específicas do meio-ambiente em que opera.” (RÁO; FARIA; CASADO; 

CERQUEIRA, 1938, p. 155). O projeto, portanto, era um sistema misto, mas um 

sistema misto que se importava em se afirmar originalmente brasileiro. 

As leis processuais do país revelaram, para Ráo, “uma evidente inadaptação 

às condições atuais de nossa vida social.”. Ele buscou demonstrar sinceridade em 

seus intentos (“[d]iga-se a verdade por inteiro e com coragem:”) antes de atacar o 

inquérito policial como meio de sabotar as garantias da defesa em vários Estados, à 

exceção de alguns e do Distrito Federal81. Segundo ele, tratava-se do verdadeiro 

meio de apuração da responsabilidade criminal, uma vez que juízes e promotores 

buscavam meramente ratificar as “provas” constantes nos autos do inquérito no 

corpo do processo – a “’formação da culpa’”, como era designada a fase instrutória 

do processo penal. 

O Ministério Público, em particular, escolhia “a dedo o rol das testemunhas de 

acusação”, além de seguir a indicação das provas “inicialmente constituídas” pelo 
_______________  
 
81 A crítica de Ráo é bastante progressista para quem já havia coordenado campanhas de repressão 

ao comunismo em São Paulo, cf. RÁO; FARIA; CASADO; CERQUEIRA, 1938, p. 154: “Diga-se a 
verdade por inteiro e com coragem: – à apuração da responsabilidade criminal não se procede, hoje 
ainda, em juízo, mas perante a polícia. Esta, ao envez de se limitar às funções de investigação e de 
manutenção da ordem, forma o conteúdo do processo e, antecipando-se às autoridades judiciárias, 
pratica atos inequivocamente processuais, tais, por exemplo, as declarações do acusado e o 
depoimento das testemunhas, que toma por escrito. É ao que se chama ‘inquérito’ ou seja, a peça 
donde o Ministério Público, raramente colaborador de sua feitura, extrai os elementos para a 
denúncia, escolhe a dedo o rol das testemunhas de acusação e colhe a indicação das demais 
provas, inicialmente constituídas, todas elas, pelo espírito obliterado, que a prática do ofício 
determina, da autoridade policial respectiva. 

Acumulado êsse material, com êle se amalgama o ‘processo’ pròpriamente dito. Mas, em que 
consiste o ‘processo’? – Consiste, em última análise, na reprodução dos depoimentos, 
circunstâncias indiciárias, declarações, exames e vistorias já constantes dos autos do inquérito. 
Chama-se a isso, por sua vez, ‘formação da culpa’, que vem a ser a procura, pelo promotor e pelo 
juiz sumariante, da ratificação do inquérito, isto é, da peça formada fora do juízo e sem a maior 
garantia, quer para o acusado, quer para a ordem social. 

Peior ainda: – ressalvadas algumas exceções (v. g. o Código do Distrito Federal e algumas leis 
processuais dos Estados), não se admite, nessa fase processual, a prova direta da defesa perante o 
juiz formador da culpa, em contraditório regular, como no processo cível. E por que no ventre do 
processo não se visa apurar a verdade, mas provar a culpa do réu, a êste outro caminho não sobra 
a não ser o das justificações processadas em juízo diverso. Quebra-se, dessarte, a unidade do 
processo, cai-se, isto é, no abuso oposto dos depoimentos graciosos, quando não no dos exames 
peritos amigos. 

É de estranhar, assim sendo, a benevolência excessiva dos jurados, ou o pavor que inspira o 
julgamento singular, adstrito ao critério intransponível do alegado e provado nos autos, no bôjo dos 
autos formados por essa maneira? Não, não é de estranhar, como estranhavel não aparece, 
consequentemente, a decadência da Justiça Penal.”. 
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“espírito obliterado” da autoridade policial, no inquérito. Ademais, a autoridade 

policial atuava de forma “inequivocamente” processual ao colher o interrogatório e as 

oitivas das testemunhas por escrito, já que normalmente o inquérito policial 

acompanhava os autos do processo criminal. Soma-se a isso o fato de que, na 

maior parte do país, o inquérito se dava sem a possibilidade de contraditório da 

defesa. Nesse sistema, apontou Ráo, não havia garantia nem para o acusado, nem 

para a ordem social. 

Em um processo que não busca a verdade, mas provar a culpa do réu, 

restava à defesa somente o caminho “das justificações processadas em juízo 
diverso.”: as testemunhas de defesa eram consideradas provas graciosas, de menor 

valor, e eram processadas em outros autos a fim de não contaminar as demais 

provas. Segundo Ráo, isso quebrava a unidade do processo, acarretava abusos e 

suspeições82, provocava “benevolência excessiva” entre os jurados  do Júri e, por 

outro lado, inspirava “pavor” ao julgamento singular que instruía os processos desse 

modo. Era um cenário, em suma, de “decadência da Justiça Penal.” (RÁO; FARIA; 

CASADO; CERQUEIRA, 1938, p. 156). 

Ráo reforçou que tanto a sociedade quanto os indivíduos sofriam com esse 

modelo de repetição probatória no processo dos indícios do inquérito: o decurso do 

tempo permitia influências psíquicas diversas que alteravam substancialmente a 

memória das testemunhas83. Como, para Ráo, a verdade era alterada nesse 

decurso de tempo, a repetição das provas era “desaconselhável, sob qualquer 

aspecto que seja.”. A mudança probatória prejudicava inclusive à defesa que, já 

_______________  
 
82 Cf. RÁO; FARIA; CASADO; CERQUEIRA, 1938, p. 156: “Quebra-se, dessarte, a unidade do 

processo, cai-se, isto é, no abuso oposto dos depoimentos graciosos, quando não no dos exames 
peritos amigos.”. 

83 Cf. RÁO; FARIA; CASADO; CERQUEIRA, 1938, p. 156: “A sociedade não recebe proteção 
suficiente contra os elementos dissolventes, que operam em seu próprio seio, pois que, nos moldes 
processuais vigentes, fugir pelas malhas de um processo penal não é tarefa invencível a qualquer 
delinquente habilmente patrocinado. 

Pondere-se bem no seguinte: – as declarações e depoimentos produzidos perante a polícia, em 
princípio, não teem o valor legal de prova. Pois bem, quando o acusado e as testemunhas são 
ouvidas de novo em juízo, logo tempo já decorreu da prática do crime, longo tempo que sempre 
produz uma alteração da verdade, ora obtida pelos interessados, ora provocada, em boa fé, pelo 
próprio tempo ou pela interpretação que no ânimo da testemunha se forma, sob a influência do 
noticiário, dos comentários, da imaginação, enfim, do feitio psíquico de cada qual – o que tudo torna 
a repetição das provas, inclusive o novo exame dos vestígios do crime desaconselhavel, sob 
qualquer aspecto que seja. 

O acusado, por sua vez, obrigado a se socorrer de meios de defesa naturalmente aleatórios, corre, 
com maior perigo, o risco das surpresas judiciárias.”. 



 
 

67 

trabalhando com “meios [...] naturalmente aleatórios”, sofria muito mais com 
“surpresas judiciárias”. 

O projeto proposto, portanto, harmonizava os dois interesses em prol de um: 

a saber, “o do respeito à lei” – “[e]stalece normas mais severas, mais seguras, para 

evitar a impunidade do crime, mas também faculta ao criminoso, ou a quem é 

reputado tal, meios honestos, cercados de igual segurança, para a produção de sua 

defesa.”. Com isso, Ráo explicou, a investigação e a formação do processo seriam 

completamente separadas; a polícia voltaria à exercer sua função própria e; a 

Justiça assumiria plenamente a sua real competência. 

A solução que o projeto prometia era o “ajuizado de instrução” (RÁO; FARIA; 

CASADO; CERQUEIRA, 1938, p. 157). O Ministro da Justiça sabia das críticas às 

legislações antiquadas que consagraram o instituto, mas adiantou que o processo 

adotou um meio termo “entre o sistema tradicional do juizado de instrução e o 

processo penal vigente” – até porque, não convinha “qualquer transição brutal.”. As 

funções da polícia e do juiz instrutor não se confundiriam, mas se complementariam. 

Isso fica claro porque Ráo especificou as atribuições investigatórias da polícia – que, 

por sua vez, atenderia às solicitações do juiz (inclusive de ofício, a serem apreciadas 

posteriormente pelo magistrado) e que se diferenciava da polícia científica, a qual 

atenderia tanto às solicitações do juiz instrutor quanto às das autoridades policiais84. 

Além das funções repressiva e preventiva, a autoridade policial realizaria 

diligências e investigações preliminares (e. g., preservar o local do flagrante do crime 

e colher indícios do ato), bem como as investigações ordenadas pelo juiz ou que 

seriam apresentadas a ele em seguida85. O juiz instrutor, por sua vez, procederia na 

_______________  
 
84 Cf. RÁO; FARIA; CASADO; CERQUEIRA, 1938, p. 157: “De fato, a ação do juiz instrutor, segundo 

o Projeto, não exclue a da polícia: A) – porque as autoridades policiais devem: a) proceder sem 
demora às diligências necessárias para a conservação dos vestígios do crime, até que se apresente 
o juiz instrutor; b) efetuar a prisão dos culpados, no caso de flagrante delito; c) apreender os 
instrumentos do crime ou quaisquer outros que possam servir para esclarecimentos do fato; d) 
conduzir à presença do juiz as pessoas cuja audiência seja útil à averiguação do crime (art. 133); B) 
– porque as autoridades policiais ficam sujeitas ao juizado de instrução criminal, não no sentido 
hierárquico-administrativo, mas para o efeito de auxiliarem e praticarem as diligências requisitadas 
ou não (o que significa poderem, as autoridades policiais, realizar de ofício quaisquer diligências, 
sujeitas, já se vê, à ulterior apreciação do juiz) necessárias à descoberta dos crimes e de todas as 
circunstâncias que possam influir na sua classificação (art. 132); C) – porque a polícia científica 
tanto atenderá às determinações do juiz instrutor, quanto às requisições das autoridades policiais 
(art. 135).”. 

85 Cf. RÁO; FARIA; CASADO; CERQUEIRA, 1938, p. 158: “Às autoridades policiais compete, mais 
detalhadamente: 

a) – evitar a continuação, ou, quando possível, a consumação do fato criminoso; b) – efetuar a prisão 
em flagrante; c) – conservar os vestígios do crime e apresentar ato contínuo ao juiz formador do 
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instrução do processo (presumivelmente, na análise da validade dos indícios a 

serem incorporados como provas), em seu preparo para o julgamento, no próprio 

julgamento e na execução da pena. A tomada de interrogatório e oitivas não seriam 

mais realizadas pela polícia que, por sua vez, poderia se reorganizar e garantir um 

“aparelhamento técnico-científico” compatível ao dos demais países (RÁO; FARIA; 

CASADO; CERQUEIRA, 1938, pp. 157-158). 

Quanto ao “aparelhamento defensivo da sociedade”, seria possível que 

qualquer autoridade ordenasse as providências imediatas necessárias até o 

comparecimento da autoridade competente – o que ficou estabelecido no art. 134 do 

projeto. A virtude do projeto era, portanto, não adotar nenhuma rigidez senão em 

“obediência fiel ao propósito de adaptá-lo às nossas necessidades próprias.” (RÁO; 

FARIA; CASADO; CERQUEIRA, 1938, p. 157). O que significa, em outras palavras, 

que o socorro à “defesa social” poderia ser prestado por qualquer autoridade 

próxima. Trata-se, certamente, de um mecanismo que otimiza a unidade do controle 

penal no território nacional e a manutenção da ordem nos conglomerados urbanos. 

Na perspectiva do ministro da Justiça, assim como o crime se aperfeiçoava, 

era necessário que a polícia científica se aperfeiçoasse tecnicamente, do contrário 

se tornaria impotente para prevenir e reprimir os delitos. Para ele, não se cogitava 

mais apurar crimes tão somente a partir de testemunhos, antes considerados provas 

infalíveis. Nesse cenário, a importância da polícia científica aumenta 

consideravalmente, com o objetivo de “descobrir os criminosos através dos vestígios 
do crime”, “identificar com segurança os reincidentes”, “formar um centro de perícias” 

e “servir como escola de polícia” para que as autoridades tivessem “conhecimentos 

técnicos gerais”. O perito não poderia mais estar isolado em um laboratório, mas 

deve ser integrado à “máquina policial”. Essa reorganização da polícia só ser ia 

possível se a instituição deixasse de ter como função a “produção de inquéritos”, 

que são meros simulacros dos processos (RÁO; FARIA; CASADO; CERQUEIRA, 

1938, p. 159). 

Ráo correlacionou os atos instrutórios e de formação do processo à repressão 

do delito, decorrendo deles a apuração da autoria ou coautoria e da qualificação 

legal do fato. As partes normalmente desenvolvem os debates, inclusive, a partir 

                                                                                                                                               
processo os demais elementos de convicção, inclusive as testemunhas; d) – auxiliar a apuração 
judiciária do fato criminoso e da responsabilidade, – tudo, é óbvio, além de sua função geral 
preventiva e repressiva, em matéria de ordem pública.”. 
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desses atos. Por esse motivo, a instrução deve ter “peças componentes 
perfeitamente articuladas”, sendo inadmissível a quebra da unidade do processo 

(anteriormente referida) e necessário que o juiz instrutor tenha contato direto com a 

produção das provas, inclusive as oitivas dos peritos sobre os laudos. Com isso, o 

juiz instrutor poderia, portanto, determinar a produção de mais provas conforme 

inferisse novos indícios86 (RÁO; FARIA; CASADO; CERQUEIRA, 1938, p. 160). Há 

um paralelo possível entre os poderes atribuídos ao juiz instrutor nessa configuração 

aos poderes concedidos ao juiz de 1º grau no Código de Processo Penal de 1941, a 

despeito da manutenção do inquérito policial neste. 

Ráo chegou a afirmar, inclusive, que o “juiz que preside a uma justificação de 

defesa” acaba por perder o panorama do processo principal e “deixa a mais ampla 

liberdade ao justificante.”. Por outro lado, o “juiz formador da culpa” (que conhece da 

“peça” produzida por inquérito policial) desconhece o “valor real que [ela] possa ter 
como elemento de convicção”. Para ele, ambos os modelos adotados nas 

legislações processuais partem de um “[f]also conceito da liberdade de defesa”, que 

o projeto evitaria ao determinar que todas as provas – de defesa e de acusação – 

devessem ser produzidas perante o juiz respectivo (art. 206), tal qual no processo 

civil (RÁO; FARIA; CASADO; CERQUEIRA, 1938, p. 161). 

No processo penal, ele relembra, os interesses em jogo são mais importantes. 

E, partindo do “princípio básico [em processo penal] referente à apuração da 

verdade”, é necessário estabelecer as regras de livre convicção do juiz e de 
contraditório, que não só força que o juiz ouça às partes, como assista à produção 

das provas. Assim, ele passou a desenhar o andamento do processo: com o início 

da instrução, o interrogatório seria imediatamente realizado, dando-se a 

oportunidade para que a defesa apresentasse documentos e declarações por escrito 

(arts. 112 e 113) e requerisse diligências e provas (art. 127). A revelia “jamais 

_______________  
 
86 Cf. RÁO; FARIA; CASADO; CERQUEIRA, 1938, p. 160: “Para que o processo se considere 

instruído e em condições de ser remetido a julgamento, não basta, à autoridade instrutora, juntar 
peças produzidas em juízos diferentes, nem ler declarações, depoimentos e láudos proferidos sem 
sua assistência. É da máxima importância, ao contrário, para a apuração legal do fato criminoso, 
que o juiz instrutor veja o acusado prestar suas declarações, as testemunhas seu depoimento, os 
peritos, quando possível, seu láudo. A presença e assistência de um juiz único à produção de todas 
essas provas, permite a esta autoridade avaliar as condições peculiares de cada testemunho, as 
circunstâncias que cercam cada exame, por forma a, de uma coisa e outra, poder inferir novos 
indícios, novas diretrizes nas investigações, senão, como quasi sempre acontece, a necessidade de 
novos interrogatórios e de diligências complementares.”. 
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prejudicaria o réu, nem o andamento do processo”, de modo que seria nomeado um 
defensor para o caso (art. 121). 

Nessa fase instrutória, seriam produzidas paralelamente as provas de 

interesse da acusação perante o juiz instrutor. Os peritos técnicos deveriam tanto 

interpretar os dados específicos relativos ao crime, como sugerir perguntas ao 

interrogatório e às testemunhas, de modo a esclarecer as questões técnicas (RÁO; 

FARIA; CASADO; CERQUEIRA, 1938, pp. 161-162). O projeto também apresentava 

as regras do procedimento em segredo de justiça e da incomunicabilidade do 

indiciado (art. 125), o que Ráo considerou ser exigido por “necessidade de ordem 

pública, interesse da sociedade ou conveniência da instrução” (RÁO; FARIA; 

CASADO; CERQUEIRA, 1938, p. 162). 

A rigor, explicou o Ministro, as declarações do acusado não constituiriam 

meios de prova, mas havendo uma confissão válida e uma prova que documente a 

responsabilidade, a inquirição das testemunhas poderia ser dispensada (art. 126). A 

confissão passaria a ser divisível e, também, retratável. Segundo Ráo, a 

indivisibilidade era aplicada apenas no processo civil ao tratar da matéria de 

obrigações e era abusiva e frequentemente aplicada no processo penal. Ele citou 

Manzini, “mestre” para quem seria correto – como também tradicional – separar 

apenas a parte que aparenta ser sincera da confissão87, para emendar logo em 

seguida que o projeto determinava que apenas a parte da confissão que coincidir 

com as provas deve ser aceita (art. 242, §1º). Não é possível dizer se o projeto foi 

mais ou menos rigoroso do que o modelo italiano nesse ponto, mas adotou diretrizes 

mais objetivas para a divisibilidade da confissão pelo juiz. 

Quanto às testemunhas, estabeleceu-se que poderiam ser qualquer um (art. 

244), de modo a eliminar as restrições existentes àquela época. Determinou-se no 

projeto que o testemunho seria valorado de acordo com as circunstâncias e as 

qualidades pessoais da testemunha. Eram também permitidas providências ao juiz 

no art. 144, como a intimação para testemunhas referidas em outros depoimentos ou 

de até mais duas testemunhas para um ou alguns dos fatos delituosos comentado 

_______________  
 
87 Cf. RÁO; FARIA; CASADO; CERQUEIRA, 1938, p. 162: “A indivisibilidade é princípio dominante 

apenas no processo cível, em matéria de obrigações, o que não impede sua invocação frequente e 
abusiva em matéria penal. Nesta matéria, segundo ensinam os mestres, ‘de uma confissão, lícito é 
separar-se a parte que aparece sincera, rejeitando-se as demais. A doutrina da divisibilidade, em 
matéria penal, é antiga’ (Manzini: Dir. Proc. Penale, III, n. 335).”. 
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apenas por uma testemunha88. Essas normas consagrariam o princípio da livre 

convicção do juiz, tal qual no “direito moderno”, como pontuou Ráo. 

Ráo destacou, nos aspectos gerais, a simplificação e uniformização da ação 

penal. Após o término da instrução, que investigaria o delito preliminarmente, o 

processo duraria até quinze dias antes do preparo do julgamento: se o juiz não fosse 

competente, deveria determinar ao escrivão que remetesse os autos ao juízo 

competente em até 48 horas e sob pena de responsabilidade (art. 138); o Ministério 

Público teria cinco dias para oferecer o libelo que dá início à ação penal (arts. 141-

142); o escrivão deveria fornecer cópias dos autos ao réu, seu curador ou defensor 

em até três dias (art. 148) e; a defesa teria cinco dias para oferecer a contestação, 

que poderia ser instruída com documentos e requerer provas – se o pedido fosse 

denegado pelo juiz, poderia ser renovado no decorrer da instrução (arts. 148-151) 

(RÁO; FARIA; CASADO; CERQUEIRA, 1938, p. 163). 

Haveria três formas de julgamento: pelo juiz instrutor, pelo juiz singular e pelo 

júri. No primeiro caso, o juiz de instrução concederia vista dos autos ao acusador por 

três dias, quando deveria indicar “o artigo de lei violado e enumerar as 

circunstâncias agravantes.”, e pelo mesmo prazo de três dias à defesa. Com a 

conclusão dos autos para o juiz, a sentença deveria ser proferida nos cinco dias 

subsequentes (art. 291). No segundo caso, o juiz singular mandaria intimar as partes 

48 horas antes da audiência, a ser realizada depois do interrogatório do acusado, na 

qual acusação e defesa debateriam oralmente. Ao juiz, haveria dez dias para 

prolatar a sentença (art. 287-289). Quanto ao júri, não havia nenhuma inovação 

(RÁO; FARIA; CASADO; CERQUEIRA, 1938, pp. 163-164). 

O projeto, segundo o Ministro da Justiça, evitou criar processos especiais 

além dos já existentes, buscando, em verdade, diminuir o seu número e simplifica-

los, adequando-os ao processo ordinário, como no caso do processo e julgamento 

de falências (art. 345-347) e contra os direitos autorais (art. 343). Foram mantidos os 

processos de habeas corpus, abuso de liberdade de imprensa, de crimes contra a 

ordem política ou social, o das contravenções, regulamentos e posturas, das 

infrações disciplinares e de restauração de autos perdidos ou extraviados. O 
_______________  
 
88 Cf. RÁO; FARIA; CASADO; CERQUEIRA, 1938, p. 162: “Suprime, o Projeto, as restrições até hoje 

existentes e determina (244) que toda a pessoa pode depor, tendo o depoimento o valor resultante 
das circunstâncias e das qualidades pessoais das testemunhas. É sabido que o direito moderno 
afirma o preceito da livre convicção do juiz em face das provas. Daí a inovação contida no texto do 
artigo 144.”. 



 
 

72 

formalismo excessivo do qual se ressentiam as legislações estaduais, de acordo 

com Ráo, se devia a falta de um equivalente ao Regulamento nº 737 de 1850, que 

se tornou um modelo de “simplificidade, precisão e clareza” (RÁO; FARIA; CASADO; 

CERQUEIRA, 1938, p. 164). Era provavelmente esse modelo que o projeto 

pretendia evocar. 

Além dessas noções gerais, Ráo também realizou dez apontamentos sobre 

institutos contantes no projeto. O primeiro é a detenção provisória, uma inovação do 

projeto (art. 50, cap. V, tít. III), que consistia na prisão do indiciado – a requerimento 

do Ministério Público ou representação da autoridade policial – por até dez dias em 

sala especial. Ela seria decretada pelo juiz de acordo com a “conveniência da 

investigação” ou com os “interesses da justiça”. Com isso, Ráo acreditava que a 

autoridade policial deixaria de extrapolar os critérios da prisão preventiva e, 

simultaneamente, seria possível proceder na apuração do fato criminoso89 (RÁO; 

FARIA; CASADO; CERQUEIRA, 1938, pp. 165-166). 

Quanto ao princípio de intervenção do ofendido ou de seu representante legal 

por meio de assistência ao Ministério Público, o projeto estabeleceu a reciprocidade. 

O responsável civil do réu poderia participar como assistente do réu, com os 

mesmos direitos e garantias do acusado. Os assistentes poderão exercer todas as 

faculdades processuais, inclusive as de recursos (arts. 157-164) (RÁO; FARIA; 

CASADO; CERQUEIRA, 1938, p. 166). A assistência do responsável civil (em favor 

do réu incapaz civilmente) é justificada porque a ação civil pode ser intentada contra 

ele, o que constitui defesa de seu próprio patrimônio frente à possível reparação do 

dano. 

A ação civil deveria, segundo o projeto, ser processada no juízo cível, mas 

seria sustada enquanto não tivesse transitado em julgado a decisão do juízo 

criminal. Por sua vez, a sentença criminal irrecorrível faria coisa julgada quanto à 

existência e autoria do crime, mas a isenção de responsabilidade criminal não 

isentaria a responsabilidade civil (art. 152-156). Seria possível, portanto, absolver 

_______________  
 
89 Cf. RÁO; FARIA; CASADO; CERQUEIRA, 1938, p. 165: “Os interêsses da Justiça, ou frequentes 

vezes, as necessidades da investigação, exigem a detenção do indiciado, para melhor apuração do 
fato criminoso. A prisão preventiva obedece a preceitos rígidos e, em casos ocurrentes, nem 
sempre pode ser reclamada, – razão pela qual as autoridades policiais, animadas embora pelos 
propósitos mais legítimos, excedem, em certos casos, os limites estritos traçados pelas leis vigentes 
e efetuam detenções indispensáveis, ou úteis, para a elucidação do fato punível. É mais simples e 
mais jurídico legalizar-se semelhante situação ditada pela necessidade, substituindo-se o decreto 
judiciário ao arbítrio da autoridade policial.”. 
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impropriamente o insano na esfera criminal, mas ainda assim intentar pela 

responsabilidade civil do mesmo fato. 

Quanto às questões prejudiciais, o projeto as disciplinava de forma clara e 

concisa, diferentemente das legislações estaduais, segundo Ráo. Aquelas 

prejudiciais cíveis que atingissem a natureza e os efeitos da infração seriam 

decididas pelo juiz criminal. Já quando a certeza do crime dependeria da resolução 

de uma controvérsia cível fundamental, o juiz criminal mandaria sobrestar o 

processo e remeteria os autos ao juízo competente, quando ainda não tivesse sido 

provocado. Nesse ato, assinaria um prazo razoável, pelo qual também seria 

suspensa a prescrição da ação penal. Na pendência da resolução do litígio cível, o 

juiz não poderia violar os direitos do estado em nenhuma hipótese (arts. 180-182) 

(RÁO; FARIA; CASADO; CERQUEIRA, 1938, pp. 166-167).  

Quanto aos recursos, sobressaía o agravo, com suas duas espécies: o de 

petição, com efeito suspensivo, e; o de instrumento, sem esse efeito. Poderiam ser 

dirigidos contra despachos interlocutórios ou “certas e determinadas sentenças”. 

Apesar da diferença de designação, Ráo indicou que aí houve uma aproximação 

com o processo civil: as regras nas quais os agravos poderiam ser interpostos eram 

taxativas, tanto em primeiro como em segundo grau, de modo que “as velhas 

práticas e praxes”90 que haviam inutilizado o instrumento cessariam (art. 395-409) 

(RÁO; FARIA; CASADO; CERQUEIRA, 1938, p. 167). Foi uma solução na qual se 

concretizou a opinião de Faria Pereira, frente a Reforma da Polícia (item 2.1.3.2). 

Nos artigos 474 a 482, o projeto regulou normas referentes à execução da 

sentença e da (pena de) prisão. Ráo reconheceu que a especialidade da matéria 

deveria ser tratada em um Código Penitenciário, de modo que o projeto tinha se 

limitado a traçar normas gerais91, tais como os meios de cumprimento da pena de 

prisão92; a separação do condenados entre 18 e 21 anos ou primários ou 

_______________  
 
90 A crítica aos bacharéis parece implícita nesse ponto, cf. RÁO; FARIA; CASADO; CERQUEIRA, 

1938, p. 167: “Dessarte, também sob êste aspecto o processo penal se aproxima do processo civil, 
suprimindo, ao tratar do recurso interposto contra os despachos interlocutórios ou certas e 
determinadas sentenças, as velhas práticas e praxes que hoje tornam práticamente ineficaz esta 
espécie de recurso.”. 

91 Que deveriam ser acompanhadas, segundo a observação de Ráo, pela construção de 
“reformatórios com instalações adequadas”, como já se procedia na Capital e estava se procedendo 
nos Estados ainda sem penitenciárias, cf. RÁO; FARIA; CASADO; CERQUEIRA, 1938, p. 168. 

92 Em estabelecimento penitenciário sempre que possível; em trabalhos externos, agrícolas ou de 
utilidade pública com autorização do juiz de execução e; em colônia correcional para os “vadios, 
mendigos válidos e desordeiros”, cf. RÁO; FARIA; CASADO; CERQUEIRA, 1938, p. 167. 
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condenados por crimes contra a propriedade dos demais presos e; a garantia de 

trabalho, com salários módicos, e ensino aos condenados em geral (RÁO; FARIA; 

CASADO; CERQUEIRA, 1938, pp. 167-168). 

Em sétimo lugar, Ráo apresentou as normas de extradição. Previa-se, no 

projeto, a situação do brasileiro que voltasse ao Brasil antes de ser processado e 

julgado por crime cometido no exterior: não seria extraditado, mas julgado por juiz 

federal da Capital da República a partir das leis brasileiras. O juiz poderia requerer 

informações e provas do Estado requerente da extradição (art. 508) – preceito 

adotado também nos demais países. A cooperação internacional com os outros 

países também fora regulada com normas sobre “a extradição, o trânsito de 

criminosos, a entrega de objetos, as cartas rogatórias criminais e a homologação 

das decisões criminais estrangeiras” (RÁO; FARIA; CASADO; CERQUEIRA, 1938, 

p. 168). 

Ráo explicou que um dos maiores empecilhos à unificação processual seriam 

os prazos: “segundo se diz, não podem ser uniformes em um país, como o nosso, 

de imensa extensão territorial e de condições locais as mais diferentes.”. Para isso, 

a solução: permitir aos juízes que dilatassem os prazos de acordo com os locais em 

que devessem ser realizadas as diligências e os atos. Os únicos prazos 

improrrogáveis seriam aqueles relativos à interposição dos recursos, o que não 

causaria prejuízo à defesa, uma vez que o defensor já deveria estar constituído nos 

autos. 

Em matéria de nulidades, Ráo mencionou que nem todos os Estados 

possuíam códigos de processo penal – os quais nem sempre regulavam as 

nulidades. Desse modo, normalmente eram “decretadas ao sabor da mais variável 

jurisprudência”. O Ministro da Justiça explicava que, tecnicamente, as nulidades 

deveriam ser enumeradas taxativamente, sem a possibilidade de interpretação 

extensiva ou analogia. Atendendo às queixas dos prejuízos que a anulação e um 

novo julgamento causam ao processo-crime – tanto à sociedade, como ao réu –, o 

projeto teria delineado minuciosa e tecnicamente essa matéria. Pode-se dizer que 

trilhou, especialmente nesse tema, o caminho que o Código de Processo Penal de 

1941 cursou até o fim. 
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2.2.2 A crítica generosa de Alvaro Couto Britto 

Encadernado junto aos pareceres dos deputados e do 1º Congresso Nacional 

de Direito Judiciário, foi transcrito um artigo publicado nO Estado de S. Paulo, por 

Alvaro Couto Britto (02/06/36). Nada se sabe sobre esse jurista, a não ser o fato de 

ter escrito o projeto do Código de Processo Penal de São Paulo, com Abeilard de 

Almeida Pires e José Soares de Mello, em 1931. Aparentemente, tratava-se de um 

dos desembargadores da Corte de Apelação daquele Estado. Vemos, até pela 

transcrição e anexação do documento à edição da Imprensa Nacional, que essas 

orientações não eram desprezíveis à Comissão Especial. 

O documento compôs uma análise minuciosa com má organização textual. 

Com uma análise mais detida, percebemos que Couto Britto reuniu, basicamente, 

uma ata de reunião do IASP em 22/05/1936, na qual ele deu parecer contra os 

juizados de instrução, e várias considerações críticas a todo o projeto, mesmo 

daquilo que discordava fundamentalmente. Apesar disso, sua crítica foi 

particularmente generosa, porque, mesmo quando denominava certos institutos 

como inaplicáveis, procurava dar aos seus dispositivos a melhor redação e 

organização possíveis. Por meio de suas críticas e sugestões, via-se que o 

desembargador esperava que o projeto virasse código, reconhecia-lhe todos os 

méritos e limitações e entendia o papel de sua contribuição segundo esse fim. 

Em sua visão, o projeto era recheado de imprecisões técnicas (como utilizar o 

libelo para iniciar a ação penal, o que Bento de Faria admitira desde novembro de 

1934), dispositivos redundantes, inócuos e os que não teriam os efeitos desejados 

(como no caso dos juizados de instrução)93 (BRITTO, 1936, p. 8). O principal 

problema que afetara o trabalho da Comissão Elabora foi o prazo exíguo de três 

meses para legislar sobre processo, quando se sabia da necessidade de legislar, 

antes, um código penal. O projeto era inoportuno94 (BRITTO, 1936, pp. 9-10). 

Ainda que fosse elogiável que os constituintes tivessem unificado o processo 

“em um país ligado pelos usos, costumes, moeda, etnologia, fatores geográficos, 

_______________  
 
93 Cf. BRITTO, 1936, p. 8: “Ha innovações que se não encontram amparadas para produzirem os 

resultados visados. 
Alguns dispositivos são inocuos e outros redundantes.”. 
94 Um dos exemplos dessa falta de oportunidade é o uso de termos, no projeto, como “prisão com ou 

sem multa”. Britto critica a expressão porque não se sabia qual tipo de pena seria estatuída no 
Código Penal (1936, p. 16). 
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língua, tendências, e tradições históricas.”, essa inversão não era lógica. Nem para 

Britto, nem mesmo “na legislação fascista,” – ele escreveu – “onde o Direito 

Processual goza de mais independência, através do l’indirizzo tecnico, seria, 

juridicamente, aconselhável o Código do Processo anteceder ao Penal.” (BRITTO, 

1936, pp. 9-10). 

O primeiro problema a ser decidido em uma codificação, apontou o jurista, era 

o estabelecimento de um critério diferenciador (da natureza, dos conceitos e do 

alcance) entre a instrução criminal e a ação penal. A questão era fundamental 

porque dela partiriam as linhas mestras para toda a estrutura do Código: a escolha 

entre a manutenção do inquérito policial ou a criação dos juizados de instrução; o 

modo de instauração da ação penal (por queixa, denúncia, procedimento de ofício 

ou pelo libelo); a extensão do contraditório (antes ou depois de iniciada a ação 

penal); em suma, “a clássica orientação para conciliar os interesses da acusação e 
da defesa, ou as teorias avançadas que resultam das modernas tendências para a 

‘socialização do direito’...” (BRITTO, 1936, p. 1). À diferença de Ráo, Britto 

acreditava que a socialização do direito era inexequível no Brasil, devido a uma série 

de circunstâncias de ordem “natural”, fosse com relação ao país ou ao povo 
brasileiro95 – não estaríamos prontos, em termos culturais e civilizacionais, para 

tanta mudança. 

As “omissões do projeto” foram várias. Britto reclama a economia de normas 

de direito judiciário, que estatuíssem as regras processuais para ocasiões  

diversas96, além de variar a conjugação dos verbos entre presente e futuro, “sem 

_______________  
 
95 Cf. BRITTO, 1936, p. 2: “E’ preciso, porém não esquecer que a concepção social do direito está 

subordinada, para a sua realização, a factores naturaes irremovíveis, taes como, em nosso Paiz, a 
extensão territorial e a escassez da população, a deficiencia do apparelhamento judiciário, a 
influencia da tradição, a inercia dos costumes, a falta de disciplina, a ausencia generalizada da 
noção inidividual [sic] do cumprimento do dever. 

O nosso grau de cultura e de civilização ainda não comporta a applicação, no processo penal, do 
caracter social do direito, em todas as suas consequencias. [...]”. 

96 Faltam normas de processo acerca da prisão à noite; da ação penal promovida pelo ofendido; do 
conflito de jurisdição; das exceções; das perícias; de como proceder diante da ausência de médicos 
legistas; sobre a redução a termo da confissão. O projeto também não estabelecia quem poderia ser 
testemunha; nem quando o juiz deveria proceder à busca; não menciona em sobre os casos de 
competência do juiz na primeira instância; apresenta lacunas no processo do júri, referentes a 
diversos elementos do julgamento no plenário. O projeto também não se preocupou em definir a 
prisão defintiiva, nem de diferenciar a “preventiva” da “provisória”. No caso dono da casa que ocultar 
o criminoso a ser preso pelo mandado expedido pelo juiz, aquele deveria ser processado 
especificamente por desobediência. Britto lamentou, ainda e principalmente, a ausência de normas 
sobre o habeas corpus. O código tampouco trouxe um capítulo sobre as questões incidentes 
(BRITTO, 1936, p. 10). 
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motivo”. Ele apontou, um a um, os dispositivos redundantes, deficientes ou com 

pouca clareza97 (BRITTO, 1936, pp. 10-11). Apesar de tantas considerações – e 

mais ainda por fazer sobre pontos doutrinários –, Britto buscou parecer justo com o 

projeto: “Oxalá que, com todos os seus naturais defeitos, em muito menor número 

do que as virtudes, lograsse ser convertido em lei.”, “é uma obra magistral, digna de 
admiração e reveladora da cultura jurídica do Brasil.” (BRITTO, 1936, p. 26). 

2.3 “A legislação é hoje uma imensa técnica de controle da vida nacional em todas 

as suas manifestações”: a Comissão Revisora (1937-1941) 

A discussão do projeto Ráo foi interrompida pelo golpe do Estado Novo, que 

encerrou os trabalhos da Câmara dos Deputados. O Poder Legislativo estava em 

franco descrédito, segundo Francisco Campos, por causa da vagueza com que a 

Constituição de 1934 havia fixado suas competências, bem como por causa de sua 

(suposta) sujeição ao clientelismo político (RF, v. LXXIII, jan. 1938, pp. 9-10). Esse 

era um dado, segundo ele, observável em outros lugares do mundo, inclusive nos de 

tradições parlamentarista, como a Itália98 e a Inglaterra99. 

_______________  
 
97 O projeto também não proibia a ação penal entre parentes, nem evitava dúvidas na redação ao 

substituir a expressão “miserável” por “pobre”, esta que era melhor (e mais abrangente, por certo). 
Ao suspender o processo para o exame de sanidade, não ficou claro se a prescrição seria 
interrompida também. Britto dá uma miríade de exemplos. Destacamos, por exemplo, que a redação 
do projeto permitia a dispensa dos parentes, cônjuges e médicos do réu pelo juiz – e não o direito 
de sua própria recusa. 

98 Secundamos a observação de Sontag neste ponto (2009, pp. 36-37): “[...] Aqui temos, a propósito, 
uma diferença importante em relação à codificação italiana de 1930 que, embora forjada sob o 
regime fascista, foi feita quando ainda existia o Parlamento. Um dado que pode ajudar a 
compreender por que Francisco Campos é muito mais feroz ao criticar a inépcia do Parlamento em 
elaorar leis, em comparação com o ministro da Justiça italiano Alfredo Rocco, que, essencialmente, 
compartilha da mesma ideia, mas, no tom do seu discurso, é mais prudente do que o ministro 
brasileiro.”. Nunes (2016, pp. 155-170) realizou uma análise das diferenças de processo legislativo 
entre os Códigos Penais Italiano (1930) e Brasileiro (1940), sob o comando de “dois juristas de alta 
estirpe”: Alfredo Rocco e Francisco Campos. Na Itália, como o fascismo ainda se fortalecia entre 
1925 e 1930, promoveu-se “tão somente” a delegação legislativa ad hoc. Tecnicamente, o 
Parlamento deveria ter controle sobre a extensão da delegação desse poder, mas Alfredo Rocco 
conseguiu votos de confiança para que o governo realizasse amplamente a reforma, ressaltando a 
impossibilidade de conhecimento técnico dos parlamentares, o que foi o suficiente para que 
realizassem pareceres consultivos durante a tramitação nas casas legislativas. Em verdade, a 
“reforma” foi tão ampla e inovadora que se tratou de uma nova codificação, embora isso raramente 
tenha sido admitido explicitamente. A Câmara dos Deputados italiana seria dissolvida em 1936, ao 
passo que o Código Penal se mostrara, desde a vigência, bastante radical, com a repristinação da 
pena de morte quanto aos crimes contra o Estado. No Brasil, a Constituição de 1937 deu 
competência legislativa exclusiva ao presidente e permitiu, aos parlamentares, projetos de lei sobre 
princípios de legislativa somente quando um terço dos membros de uma das casas o apoiassem. O 
Ministério da Justiça foi incumbido de nomear e organizar as comissões legislativas técnicas que 
deveriam elaborar os códigos – como ocorreu com o Código de Processo Civil (1939), de Penal 
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Por causa disso, a permissão para delegação do poder legislativo na 

Constituição de 1937 era vista como uma forma de compensar a falta de aptidão 

técnica e a incapacidade do parlamento de expressar a “opinião pública”100. Campos 

ressaltara esse aspecto ao dizer que “[...] a legislação é hoje uma imensa técnica de 

controle da vida nacional em todas as suas manifestações.” e que, portanto, exigia 

um concurso de técnicas que lhe fossem necessárias (RF, v. LXXIII, jan. 1938, p. 

14). A situação se agravava porque, ao menos na experiência brasileira, Campos 

observara que os “grandes projetos” tinham sua unidade de princípios e de técnica 

deformados pelas emendas parlamentares, que eram extensos e prolixos, mas 

terminavam “engavetando” os projetos de lei, desperdiçando esforço e tempo. As 

medidas encampadas pelos parlamentares, por outro lado, buscavam atender 

interesses pessoais e não tinham qualquer possibilidade de implementação. Por 

esse motivo, a Constituição de 1937 limitou a iniciativa da legislação ao governo, 

                                                                                                                                               
(1940) e de Processo Penal (1941). Como no Brasil não foi implantado um Estado totalitário – e, 
sim, autoritário –, esse paralelo pode reforçar a crença dos processualistas penais de que a 
codificação brasileira espelhou a italiana de alguma forma. Essa leitura deve ser mitigada em prol 
das particularidades brasileiras – que nunca foram desprezadas nas tentativas de codificação 
processual penal de 1930-1933 e 1934-1936, tampouco na de 1937-1941, como veremos a seguir. 
Ademais, o autoritarismo dos Códigos está dentro de um contexto particular da história nacional – o 
que Sontag já ponderou sobre o Código Penal (2009, p. 49-51). É um indício, por exemplo, que o 
CPP ainda seja original em boa parte de seus dispositivos, apesar dos esforços para revogá-lo. 
Essa consideração receberá seu devido desenvolvimento ao longo do trabalho. 

99 Cf. RF, v. LXXIII, jan. 1938, p. 14: “Daí o movimento geral em todo o mundo de retirar do 
Parlamento a iniciativa da legislação e de estender cada vez mais o campo da delegação de 
poderes. Não há hoje no mundo nenhuma obra legislativa importante que não tenha sido iniciativa 
do govêrno ou que não seja o resultado de uma delegação do Poder Legislativo. Quasi tôda a 
legislação recente na Inglaterra é feita por Orders in Council e Departmental Regulations, isto é, 
legislação pelo Executivo mediante delegação de poderes. 

Nos Estados Unidos, país em que sempre existiu a prevenção dos tribunais contra a delegação de 
poderes, a legislação pelo Executivo, ou a legislação delegada, constitue hoje a massa mais 
importante da produção legislativa.”. 

100 Cf. RF, v. LXXIII, jan. 1938, pp. 13-14: “Os processos parlamentares continuaram os mesmos e a 
função dos parlamentos passou a ser infinitamente mais complexa e mais difícil. Ora, um corpo 
constituido de acôrdo com os critérios que presidem á constituição do parlamento é inapto ás novas 
funções que pretende exercer. Capacidade política não implica capacidade técnica, e a legislação é 
hoje uma técnica que exige o concurso de vários conhecimentos e de várias técnicas. Da 
incapacidade do parlamento para a função legislativa resulta a falta de rendimento do seu trabalho. 
Não só o parlamento funciona a maior parte do tempo no vasio, fugindo assim á execução de uma 
tarefa acima das suas fôrças e que não pode ser realizada mediante os defeituosos processos 
parlamentares, como, quando aborda a tarefa, o faz, a maior parte das vezes, de pontos de vista 
estranhos aos interêsses em jôgo, considerando as questões mais no plano do interêsse político ou 
das exigências eleitorais do que no seu plano próprio e adequado. Um corpo numeroso, constituído 
de várias tendências de grupos e até de matizes individuais, não reúne, evidentemente, os 
requisitos próprios a uma obra legislativa homogênea e consistente. E é o que se observa nos mais 
importantes documentos legislativos, bastando citar, como exemplo expressivo, a própria 
Constituição de 1934, trabalhada de modo aparente e manifesto por várias e opostas correntes, 
quebrando, assim, o principal caráter de uma lei daquêle vulto, e que é a sua unidade ideológica e 
técnica.”. 
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que especificaria os detalhes da legislação, cabendo aos parlamentares somente 

regular a matéria de modo geral (RF, v. LXXIII, jan. 1938, pp. 14-15)101. 

Para o ministro da Justiça mineiro, a Constituição de 1937 foi capaz de102: a) 

dar unidade ao poder; b) atender “às realidades do Brasil” e; c) “não é agnóstica”, 

porque retira do “fórum de livre discussão” aqueles “valores indiscutíveis”, em prol da 
estabilidade da Nação e em detrimento de “um fútil intelectualismo” (RF, v. LXXIII, 

jan. 1938, p. 22). A retirada de certas discussões do espaço público se fez sentir 

também nos trabalhos da Comissão Revisora, que, pelo que se tem notícia, não teve 

a intenção de publicar e, provavelmente, sequer conservar as atas de seus debates. 

Foi necessário, por esse motivo, realizar uma análise na contramão desses 

obstáculos. 

2.3.1 Composição da Comissão Revisora 

A Comissão Revisora instituída era composta, desde a primeira fase, por 

três juízes Nelson Hungria103, Narcélio de Queiroz104 e Antonio de Vieira Braga105. 

_______________  
 
101 Sobre as comissões técnicas, ver SONTAG, 2009, pp. 43-51. 
102 Cf. RF, v. LXXIII, jan. 1938, p. 21-22: “CONCLUSÃO 
A Constituição é um todo sistemático e organico. Não foi feita para tornar impossível qualquer 

govêrno, o que era o fim que tinham em vista as Constituições liberais. Estas organizavam o Estado 
sob a regência do mesmo princípio da livre concorrência. O Estado era um certo número de poderes 
concorrentes, em conflito permanente uns com os outros; equilibravam-se para se neutralizarem. 

O poder, na Constituição de 10 de Novembro, tem unidade. Há vários poderes e um só poder; onde 
há vários poderes e não existe um só poder não há govêrno, porquê govêrno é um só pensamento 
e uma só ação. 

A Constituição atende às realidades do Brasil. Atende de tal maneira que se diria que no Brasil, tôda 
vez que se tentava fundar um govêrno de verdade, as tentativas de governar vinham sendo feitas 
nas linhas da atual Constituição. 

A Constituição de 10 de novembro não é agnóstica. Ela reconhece idéais e valores e os retira do 
forum da livre discussão. São valores indiscutíveis, porquê constituem condição da vida nacional. 
Se, com isto, um fútil intelectualismo é privado do prazer de dansar em público com certas ideias 
elegantes e suspeitas, a Nação ganha em substancia, em conciência de si mesma, em 
tranquilidade, bem-estar e segurânça.”. 

103 Segundo informações biográficas constantes no portal do Supremo Tribunal Federal, Nelson 
Hungria Guimarães Hoffbauer (1891-1969) nasceu em Além Paraíba (MG), colou grau em Direito 
pela Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro, tornando-se promotor em seu Estado natal, 
redator dos debates da Câmara dos Deputados de MG e delegado de polícia no então Distrito 
Federal. Ingressou na magistratura em 1924 e tornou-se desembargador em 1944, quando exerceu 
as funções de Corregedor. Fora nomeado Ministro do Supremo Tribunal Federal em 1951, por 
Getúlio Vargas, na vaga do Ministro Annibal Freire da Fonseca, aposentado. Integrou o Tribunal 
Superior Eleitoral, como membro substituto (1955), efetivo (1957) e presidente (1959-1961). 
Participou de diversos congressos nacionais e internacionais, bem como da elaboração do Código 
Penal, do Código de Processo Penal, da Lei de Contravenções Penais e da Lei de Economia 
Popular. Entre suas obras sobre direito penal, foram destacadas “Fraude Penal e Legítima Defesa 
Putativa — teses destinadas à conquista da cátedra universitária — Estudos sobre a Parte Especial 
do Código Penal de 1890”, “Crimes contra a Economia Popular”, “Questões Jurídico-Penais”, 
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Antônio Eugênio de Magarinos Torres106, que participara da redação do Decreto-Lei 

nº 167 de 5 de janeiro de 1938, que regulou o Júri, também era juiz, mas se 

desvinculou após este trabalho e foi substituído por Cândido Mendes. 

Narcélio contou que os trabalhos foram intensos e as reuniões “quase 

diárias” (RF, v. XCIII, jan. 1943, p. 457). Com a entrega do projeto de Código Penal 

de Alcântara Machado, Campos teria sugerido a Vargas que a ordem dos trabalhos 

se invertesse. Mais tarde, Hungria foi obrigado a aplacar a polêmica da paternidade 

do código com seu relator, quando este se deu conta de que seu trabalho teria sido 

em vão107. Nesse ínterim, a Comissão acabou por atrasar os trabalhos do Código de 

                                                                                                                                               
“Novas Questões Jurídico-Penais” e “Comentários ao Código Penal” (8 volumes). Concorreu e 
empatou com Roberto Lyra à cadeira de livre docência da cadeira de Direito Penal da Faculdade 
Nacional de Direito, em 1933 – ambos foram aceitos (ALEGRIA, 1984). Aposentou-se como 
Ministro em 1961, dedicando-se à advocacia. 

104 Há poucas informações disponíveis a respeito de Narcélio de Queiroz, nascido em 1903, na 
cidade de Quixadá (CE). Teria graduado na Faculdade de Direito Livre do Rio de Janeiro em 1929, 
tornado-se professor da Faculdade de Direito de Niterói e, após ingressar na magistratura, alçado o 
cargo de desembargador no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Casou-se, em 1929, com Dinah 
Silveira de Queiroz (1911-1982), romancista que ficou mais famosa do que o próprio jurista. Há 
mais informações a respeito da relação sobre o casal, que dão conta de uma interação intelectual 
rica entre os dois (“DINAH Silveira de Queiroz”. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura 
Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2018). Alberto da Costa e Silva, em suas memórias, escrevera: 
“Dinah Silveira de Queiroz era uma mulher bonita, de pele muito lisa e branca e olhos vivos e 
bondosos. Forçava o riso, talvez porque era triste. Comentava-se que o marido, o grande jurista 
Narcélio de Queiroz, primo distante de Verinha, cada vez mais se abandonava à bebida. Do casal, 
quando noivos, contava um tio de Verinha que chefiara, durante a guerra, a censura telefônica, que 
dera ordem aos seus subordinados para que o chamassem, tão logo Narcélio, no Rio, pedisse uma 
ligação para Dinah, em São Paulo. Não se cansava de ouvir suas conversas, tão inteligentes e 
interessantes que eram. [...]” (SILVA, A. C., 2011). 

105 Não há absolutamente nenhuma informação a respeito desse jurista, havendo poucos documentos 
oficiais que o citem em suas atividades como desembargador. 

106 Quase nenhuma informação está disponível a respeito de Antonio Eugênio Magarinos Torres. A 
única indicação de quem teria sido o jurista ou, melhor, dos cargos que desempenhou, foi dada em 
uma resenha, escrita por Raphael de Barros Monteiro Filho, Ministro do Superior Tribunal de Justiça 
e Diretor da Revista do STJ: “Advogado nos auditórios do então Distrito Federal; membro e 
bibliotecário do Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros; membro e diretor da Associação 
Comercial do Rio de Janeiro; Professor catedrático e vice-diretor da Escola Superior de Comércio 
do Rio de Janeiro; Presidente da Sociedade Brasileira de Criminologia; membro da Academia 
Fluminense de Letras; Juiz de Direito — Presidente do Tribunal do Júri  da  antiga  Capital  Federal;  
Desembargador do Tribunal de Apelação do Distrito Federal; eis as principais atividades  
profissionais exercidas por Antonio Eugenio Magarinos Torres, autor da clássica obra intitulada 
Nota Promissoria, nos seus quase cinqüenta anos de vida.” (TORRES, 2008.). 

107 Em 1941, Alcântara Machado publicou um texto de 40 páginas, denominado “Para a história da 
Reforma Penal Brasileira”. A separata nada mais é do que uma reclamação pública da preterição de 
seu projeto – a principio, perfeito – em favor de várias alterações. No relato, fica expresso que, a 
princípio, sua nomeação teria sido bem vista e que seu projeto tinha sido bem recebido pelo Ministro 
da Justiça. Machado ressente-se de poucas críticas no ambiente jurídico e de menos ainda entre os 
europeus, por causa da guerra. Parece que as notícias lhe sobrevêm sem aviso: “Passado algum 
tempo, uma agencia telegráfica principou a espalhar aos quatro ventos que se haviam constituído 
em comissão revisora os srs. COSTA E SILVA, N. HUNGRIA, ROBERTO LYRA, NARCELIO DE 
QUEIROZ e VIEIRA BRAGA. 

De quando em quando se noticiava que a comissão resolvera INCLUIR dispositivos, QUE JÁ 
CONSTAVAM DO PROJETO, como os relativos às medidas de segurança e ao crime de abandono 
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Processo Penal, visto que seria mais proveitoso adaptá-lo aos dispositivos do 

Código Penal. O atraso, segundo Narcélio, foi benéfico, porque o projeto sofreu 

“sensível melhoria, pela minúcia e clareza de vários capítulos.” (RF, v. XCIII, jan. 

1943, p. 457). 

Na segunda parte dos trabalhos, após o falecimento de Cândido Mendes, 

Roberto Lyra108 e Florêncio de Abreu e Silva109 seriam convidados para integrar a 

                                                                                                                                               
de família, e EXCLUIR matérias, que O PROJETO NÃO CONTEMPLAVA, como as contravenções. 
Aludia-se (que remédio!) ao projeto. Calava-se, porém, sistematicamente, nos comunicados 
oficiosos, o nome de quem o fizera. Com o correr dos dias, as informações fornecidas à imprensa 
não mais se referiam ao trabalho de minha lavra. O ‘grilo’ se desmascarava: a comissão revisora se 
transformara manhosamente em comissão organizadora do novo código. Nada se percebia além 
disso. Efetuavam-se as reuniões a portas e janelas cerradas, como se o trabalho tendesse, não à 
repressão, mas à prática de crimes.” (MACHADO, 1941, p. 20). 

Cf. SONTAG, 2009, p. 52: “A propósito da ‘autoria’ do código, na controvérsia do lugar de Alcântara 
Machado na ‘paternidade’ do código penal de 1940, apesar das acusações por ele levantadas de 
que o projeto da comissão revisora teria distanciado-se excessivamente do seu projeto, Nelson 
Hungria procurou aplacar os ânimos reconhecendo toda a importância de Machado para o texto 
final e afirmando que, no limite, a autoria de um código não é a de um indivíduo ou outro, mas de 
toda a comunidade jurídica nacional, na medida em que o código deveria, e assim o fez, no olhar de 
Hungria, espelhar o grau de evolução da ciência jurídica nacional na tarefa de inscrever em 
institutos jurídico-penais o caráter da Nação (HUNGRIA, [1954] 1976, p. 341-342).”. 

108 Roberto Tavares de Lira (1902-1982) nasceu em Recife (PE), ingressando na Faculdade de 
Ciências Jurídicas e Sociais, no Rio de Janeiro, aos 13 anos de idade, em 1916. Colou grau em 
1920 e, em 1924, tornou-se promotor público. Segundo as informações biográficas constantes no 
dossiê Jango, do CPDOC, foi jornalista durante o Estado Novo e “conseguiu burlar a censura oficial, 
inventando pretextos para elogiar escritores considerados subversivos, como Jorge Amado, 
Graciliano Ramos e Monteiro Lobato.” (DHBB, 2011). Concorreu e empatou com Nelson Hungria à 
cadeira de livre docência da cadeira de Direito Penal da Faculdade Nacional de Direito, em 1933 – 
ambos foram aceitos (ALEGRIA, 1984). De 1931 a 1955, passara a integrar o Conselho 
Penitenciário e da Inspetoria Geral Penitenciária, ficando conhecido como criminólogo e 
penitenciarista. Permaneceu na vida pública durante o governo Jango, vindo a ocupar a pasta da 
Educação e da Cultura. 

109 Florêncio Carlos de Abreu e Silva (1882-1969) nasceu no Rio de Janeiro. É homônimo de seu pai, 
que foi deputado-geral, senador e presidente da província de São Paulo durante o Império (cf. 
“ABREU, Vespúcio de”, DHBB, 2010). Bacharelou-se pela Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e 
Sociais do Rio de Janeiro, em 1905, embora tenha feito parte de seus estudos na Faculdade de 
Direito de Porto Alegre. Voltou ao Rio Grande do Sul para ser magistrado, tendo sido juiz distrital em 
Taquara do Mundo Novo (1904) e, depois (três a quatro anos depois, presumidamente), juiz da 
Comarca de São Borja. Atuou em Rio Pardo (1913) e Santa Maria (1917). Tornou-se 
desembargador do Supremo Tribunal do Estado (08/08/1924), procurador-geral (1924-1927 e 1932-
1934). Foi, ainda, diretor do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (1919-1920), chefe de 
polícia (1928-1932), deputado federal constituinte (1934) e sócio fundador e primeiro presidente do 
Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul (1920-1934). Segundo a galera de presidentes 
do site do IBGE – Florêncio exerceu o cargo de 1952 a 1954 –, o jurista participou das reformas do 
Código Comercial, de Contravenções Penais e de Processo Penal, bem como da Conferência dos 
Desembargadores (1943) e do Congresso Jurídico Nacional (1944). Foi concunhado de Getúlio 
Vargas (“VARGAS, Getúlio”, DHBB, 2010), uma vez que se casou com a irmã de Darci Vargas, 
Wanda Sarmanho (de Abreu e Silva). Em entrevista realizada pelo historiador Hélio Silva em 
29/03/1968 e gravada para o ciclo de História Contemporânea do Museu da Imagem e do som, 
João Cândido contou ter conhecido Florêncio de Abreu, entre outros, a quem se refere 
principalmente como “desembargador de Getúlio” (documento disponível em: 
www.uel.br/pessoal/jneto/arqtxt/JoaoCandido-entrevista.pdf). Em carta trocada com Getúlio, 
sugerindo sua saída da chefatura da polícia para retornar ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Sul, seu correspondente trata muito educadamente do assunto em questão, se referindo a ele como 
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comissão. Florêncio e Narcélio foram aqueles que mais se destacaram ao se 

pronunciar sobre o novo Código e seus discursos nos permitirão explorar quais 

foram os objetivos da Comissão Revisora. 

É difícil dizer qual dos integrantes poderia ter sido relator e revisor do Código 

– boa parte deles não tinha produção específica em direito processual penal110, 

mesmo Narcélio de Queiroz, que palestrara sobre o novo código em 1942 perante a 

Sociedade Brasileira de Criminologia. Podemos afirmar, contudo, que Cândido 

Mendes era uma das maiores autoridades do assunto, porque tinha escrito e 

comentado o CPP-DF de 1924, o qual servira de base para o trabalho de todas as 

comissões até esse ponto. Já Florêncio assumiu espaço de destaque em eventos 

jurídicos acerca do Código, esmiuçando suas particularidades e seus princípios 

interpretativos. Além disso, sendo desembargador aposentado e concunhado de 

Getúlio Vargas, acreditamos que parte relevante do trabalho, ao menos em fase de 

revisão, tenha sido fruto de sua dedicação pessoal. 

2.3.2 O problema da técnica legislativa e jurídica 

Como a redação dos Códigos se imbricou, retomaremos a discussão 

proposta por Ricardo Sontag acerca do tecnicismo jurídico de Hungria, um dos 

elementos mais célebres da comissão. Sontag observou que, na perspectiva de 

Hungria, o Código Penal dependeria integralmente da aplicação que lhe dessem os 

juízes (2009a, p. 60). O tecnicismo de Hungria recepcionou, em certa medida, a 

política criminal de defesa social, encampada também pelo positivismo 

criminológico; entregou os crimes políticos e contravenções às legislações 

                                                                                                                                               
“[m]eu caro Florencio” e encerrando com “[a]fetuosamente”, embora negue seu pedido (GV c 
1932.02.08; FGV-CPDOC). 

110 Em 1936, Roberto Lyra lançava o livro “Novas Escolas Penais”; enquanto Narcélio de Queiroz 
lançou “Teoria da Actio Libera in Causa” e; Nelson Hungria, “A Legítima Defesa Putativa” (RF, v. 
LXX, mai. 1937, pp. 443-445). Sontag fez observação semelhante sobre as codificações penais e o 
surgimento do penalista de carreira no Brasil: à exceção, talvez, de João Vieira de Araújo (que 
participou do projeto de 1893), todos os juristas convocados para as codificações tinham formação 
em outra área. Nelson Hungria e Roberto Lyra foram um dos primeiros codificadores a terem boa 
parte de sua produção dedicada ao direito penal – ambos, inclusive, concorreram (e entraram) no 
mesmo concurso da Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro. Cf. SONTAG, 2014b, 
p. 6: “Essa característica dos processos de codificação penal no Brasil remetem a um problema que 
não poderá ser desenvolvido aqui, mas sobre o qual pretendo retomar em outra ocasião: a 
consolidação da figura do penalista de profissão no Brasil, que não coincide, por exemplo, com a 
datação italiana, o que gera especificidades na recepção das ideias italianas quando colocadas em 
fricção com o contexto nacional pelos juristas brasileiros.”. Quanto ao processo penal, a suspeita é 
parecida, mas esse tema merece uma investigação própria que pretendo realizar futuramente. 
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especiais111, orientadas à repressão ou procedimentos mais céleres e; integrou as 

medidas de segurança às penas (SONTAG, 2009, pp. 63-66). Sontag também notou 

que, no decorrer dos trabalhos do Código Penal de 1940, houve uma crescente 

tecnicização do ato legislativo e da própria atividade do jurista, com o encargo que 

isso gerou aos magistrados: 

A tecnicização da legislação que marcou a codificação penal de 1940 na 
medida em que significa, entre outras coisas, a delimitação do código como 
questão de especialistas, refratário, assim, aos procedimentos de 
assembleias políticas, já subtrai, por um lado, o processo legislativo de um 
controle minimamente democrático do ponto de vista do procedimento, mas, 
também, a tencicização da legislação é acompanhada pela tecnicização do 
trabalho do jurista (através do chamado tecnicismo jurídico) que significa 
atrelar a maior parte do trabalho do jurista à tarefa decisional nos tribunais, 
isto é, à colaboração com os magistrados na aplicação efetiva das normas 
estatais. (SONTAG, 2009, p. 42). 

Sontag percebeu, ainda, que as posições de Hungria são estritamente 

jurídicas – voltam-se ao lugar dos juristas e à especificidade do saber jurídico – e 

não políticas. Com isso, passam de um mero “modelo teórico descritivo” das normas 

para “um modelo prescritivo em relação à legislação positiva” (SONTAG, 2009b, p. 

293). Isso ainda que a crítica, segundo a leitura que Hungria fazia de Arturo Rocco, 

devesse ser a última tarefa de um jurista, depois da exegese das leis e da 

construção do saber doutrinário sobre o sistema e seus institutos (SONTAG, 2009a, 

pp. 113-118; 2009b, p. 270). 

A autoridade do jurista, portanto, é a sua própria técnica, que lhe permite 

dizer como os institutos deveriam ser, embora em choque com as leis vigentes. 

Sontag considerou que esse seria “em tese, o limite do tecnicismo” (2009a, p. 114). 

Notamos que, em uma das poucas oportunidades em que Hungria se pronunciou 

sobre o Código de Processo Penal, fez críticas essenciais ao modelo anterior, além 

de apresentar os novos princípios que o norteavam (RF, v. LXXIII, fev. 1938, pp. 

440-441). Ser legislador era, de fato, a posição mais adequada para a concepção de 

técnica jurídica que Hungria pretendia estabelecer. 

_______________  
 
111 Cf. SONTAG, 2009, p. 68: “Apesar da relativização da diferença entre as leis especiais e o código, 

apesar da importância alcançada pelos subsistemas exteriores ao código, apesar do maior vínculo 
com as contingências históricas que a noção de defesa social trazia consigo, a lógica de 
salvaguardar o código implicava a adoção da estratégia de criar subsistemas externos, evitando a 
interferência no texto codificado. [...] A inflação legislativa atual, se quisermos uma formulação 
retoricamente forte, é uma derivação patológica de uma tendência que, mesmo não patológica, já foi 
funcional a projetos autoritários.”.  
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Roberto Lyra firmou uma posição crítica frente a esse tecnicismo, até mesmo 

quando ao comentar, em linhas gerais, os trabalhos da Comissão Revisora. 

Segundo ele, a codificação foi uma obra coletiva e de compromisso com a nação e 

não com a defesa de escolas penais, pelo que todos tiveram de ceder. Frente a isso, 

boa parte de sua liberdade pessoal ficou resguardada à doutrina e não plasmada no 

Código Penal112. Quanto ao Código de Processo Penal, Lyra não expressou 

qualquer reserva: 

Sobre as virtudes do Código de Processo Penal diria, em 1971: ‘Em 1941 
olhamos sempre para a frente. Por isso o Código vigerá mais de trinta anos. 
Tivemos consciência das necessidades com as concessões especiais 
ao arbítrio judicial, as adaptações às realidades e peculiariedades 
estaduais, os subsídios e flexões da aplicação analógica e da 
interpretação extensiva, os provimentos supletivos dos regimentos dos 
tribunais estaduais, aliás de duvidosa constitucionalidade’ (Novo Direito 
Penal – vol. III). (ALEGRIA, 1984, p. 133; grifo nosso). 

Portanto, “concessões especiais ao arbítrio judicial”, “adaptações às 

realidades e peculiaridades estaduais” e “subsídios e flexões da aplicação analógica 

_______________  
 
112 Cf. ALEGRIA, 1984, pp. 132-133: “[...] Dentre os seis componentes do grupo que procedeu à 

revisão do Projeto de Código Penal era o único a seguir orientação positivista. Em razão disso e 
como o andamento dos trabalhos não foi objeto de registro, surgiram suposições de que, no seio da 
comissão, houvera divergências e que ele teria cedido em suas convicções. Não deixou sem 
resposta incisiva os que externaram tal opinião. Em nome de seus princípios e para que não 
pairasse nenhuma dúvida a respeito, rebateu com veemência a arguição, sem deixar de resguardar 
a posição dos demais companheiros: ‘Nenhum de nós – garantiu – teve a preocupação de perpetuar 
rastros no cruzamento dos passos de todos, em recuos, avanços, desvios, sob a regência da auto-
crítica e da boa fé.’ 

Vale a pena atentar para o seu esclarecimento: ‘A própria exposição de motivos reteve -se a 
desarmonias que, aliás, não implicavam adversidades de escolas. Não me obriguei, nem o faria em 
circunstância alguma, a passar à trincheira oposta conforme à votação. Não atendi ao chamamento 
à autoria do Código, que é coletiva. Quando me coube dizer sobre a minha colaboração, 
especificamente, sempre distingui a aplicação da doutrinação em que recupero a liberdade e a 
responsabilidade pessoais’. 

‘Jamais – continua – fui o representante do positivismo no Brasil. Não cedi em minhas convicções. 
Nem estas poderiam estar em causa nas missões de arte e técnica jurídica para a cristalização 
afeta ao codificador. A ortodoxia opera nas alturas. Se me permitisse ceder, não conseguiria igualar-
me aos que superam, nas variações, a serenata de Don Juan. Ainda que não tivessem prevalecido 
minhas propostas, eu não ficaria dispensado de servir ao Brasil ou incompatibilizado para 
prosseguir na construção impessoal’. 

Depois de citar Ruy Barbosa, para quem ‘Uma codificação não pode ser expressão absoluta de um 
sistema, vitória exclusiva de uma escola. Toda obra de legislação em grande escala há de ser obra 
de transação’, exalta o desempenho de todos os membros da Comissão revisora: ‘Como homens 
livres e sinceros, todos adaptaram suas aptidões a uma obra inutilmente tentada durante meio 
século. Ninguém abandonou os pontos de honra científica e, mais importante, humanos e sociais’. 

E assim analisa a sua própria atuação: ‘Contribuí, sobretudo, para o porte humanista, a tônica 
nacionalista e social, o talhe individualizador e subjetivista, com os avanços da responsabilidade 
legal, através, principalmente, da periculosidade, com as flexões do arbítrio judicial sobre os 
traslados bio-sociológicos’ (Revista Brasileira de Criminologia e Direito Penal – abr./jun. 66). 

[...]”. 
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e da interpretação extensiva” são elementos a serem especialmente destacados na 
construção do código. Não só reforçam a própria compreensão de que o tecnicismo 

jurídico-penal era endereçado aos juízes, como demonstram que a construção dos 

dispositivos de poder no CPP/1941 já levava em conta o papel “construtivo” que se 

esperava dos magistrados – fosse frente à realidade de cada Estado e de cada 

caso, fosse na interpretação do direito. 

Frente ao papel que destaca os juristas – como “juristas-legisladores” 

(NUNES, 2016; FEINBERG, 1970) – Roberto Lyra apresentou uma defesa bastante 

eloquente dos bachareis, em episódio muito posterior, quando da tentativa de 

reforma do CPP por Hélio Tornaghi113. Desapegado da obra legislativa da Comissão 

Revisora, Lyra procurou demonstrar que os bachareis queriam mais do que fazer 

códigos que seriam emendados pela prática ou por novas leis. Os bachareis ainda 

eram desejosos de intervir fundamentalmente nos rumos do país: 

_______________  
 
113 Cf. ALEGRIA, 1984, pp. 134-136: “Quando, em 1962, por iniciativa do governo Jânio quadros, 

intentou-se promover a reforma dos códigos vigentes, julgou de seu dever ponderar, em entrevista 
ao Correio da Manhã e no Jornal do Comércio: ‘Ainda que os projetos não passem de monumentos 
legislativos para os arquivos, onde se acham outros, a tentativa será úitl pela revelação de novos 
operários, pela inquietação técnica e científica, pela atividade crítica idônea e conseqüente, pelo 
balanço das necessidades supervenientes’ (apud Revista Brasileira de Criminologia – abril/junho, 
1966). É que, conforme esclareceu, ‘não acreditava na viabilidade da reforma e temia o sacrifício do 
sistema sem solução para o vigente’. 

Todavia, com seu empenho de servir, aceitou, já no Governo João Goulart, o convite do ministro João 
Mangabeira para elaborar ante-projeto de Código das Execuções Penais [...] e para participar das 
comissões revisoras dos anteprojetos de Código Penal e do Processo Penal, respectivamente 
Nelson Hungria e Hélio Tornaghi. 

‘Inicialmente – confessou – tentei participar da revisão com boa vontade e humildade – a principal 
qualidade para obra coletiva. Discuti, votei, propus, esmiuçando a forma e o fundo de cada 
dispositivo, sob todos os aspectos nas suas relações e repercussões. Procurei, assim, honrar o 
trabalho, apesar das reservas de ordem geral. Não me refiro às posições doutrinárias e sim aos 
deveres patrióticos e humanos’ (Revista Brasileira de Criminologia e Direito Penal – abril/junho 
1966). 

Mas a derrubada do Governo João Goulart pelas forças armadas levou-o não só a solicitar dispensa 
de membro das referidas comissões revisoras como também a encarecer fosse sustado [sic] o 
encaminhamento do seu ante-projeto. ‘Minha voz opressa e angustiada não poderá ressoar sob o 
troar da força’ – exclamou.”. 



 
 

86 

Apesar de sua participação intensiva no exame e reformulação da 
legislação penal, que redundou na promulgação de novos códigos, 
encarava com restrições a preocupação obsessiva com uma nova 
codificação, por julgá-la inoportuna, como ponderou em 1973: ‘No dia 
seguinte ao da promulgação do Código – disse – surgirão novas leis, é o 
que está acontecendo, é o que vai acontecer. Códigos virão hoje e serão 
promulgados e eu desejo do fundo do coração que sejam melhores, que 
aperfeiçoem, que abram novos caminhos ao Brasil, mas não creio que, nas 
ondas revoltas, seja possível estabelecer alguma coisa de concreto e de 
durável. No dia seguinte, surgirão novas leis como tem acontecido com 
todas as codificações nessa época de transição. O Direito hoje há de ser 
transitório por natureza. Não é possível, absolutamente, codificar, acho 
eu. Não há mal, porém, em prognosticar da parte do talento, da cultura, da 
capacidade legislativa dos autores desse código, um monumento legislativo. 
Mas será que o Brasil está precisando de monumentos legislativos? 
Para que os juristas sejam acusados, novamente, de bacharéis, para 
que se diga que nós só cuidamos das fórmulas? Não, nós queremos 
intervir na solução dos problemas. Amanhã dirão que estamos fazendo 
códigos, que sabemos fazer códigos, mas não sabemos resolver os 
problemas efetivos de nossa soberania, da nossa independência, da 
justiça social, da solidariedade humana. Não! O jurista vem à frente das 
ondas, o jurista quer intervir, o jurista quer resolver, o jurista quer 
contribuir, efetivamente, para o progresso, para a dignidade, para a 
soberania, para a independência, para o desenvolvimento de nossa pátria’ 
(Entrevista concedida a Jus – órgão oficial do Diretório Acadêmico Rui 
Barbosa, da Faculdade de Direito Cândido Mendes – julho/1973). 
(ALEGRIA, 1984, p. 136; grifo nosso) 

É notável que tenha sido a técnica legislativa o termo de composição entre 

juristas e poder político. A insurgência de Lyra é um pedido pela reelaboração desse 

papel, mas os tempos já eram outros. O fato de o Código vigorar não só trinta – 

como disse Lyra nos anos 70 –, como setenta anos, e de ter plasmado a 

centralidade do papel do juiz na sua interpretação e aplicação, nos demonstra o alto 

grau de adaptabilidade e permeabilidade do código à realidade, permitindo rupturas 

que prolongaram (e ainda prolongam) sua vigência. Se os bachareis haviam perdido 

espaço e ficaram relegados, por um bom tempo, a uma tarefa de Sísifo dentro das 

comissões, o mesmo não ocorreu com o papel dos magistrados, cujo papel foi 

continuamente enfatizado. 

2.3.3 Características gerais do CPP/1941 

Como quase nada se sabe sobre o processo de elaboração do CPP/1941, é 

comum que se cite exclusivamente a exposição de motivos do Ministro da Justiça 

Francisco Campos (1937-1942), de posição ideológica adaptável de acordo com o 

tempo e o cargo desempenhado (SEELAENDER, 2009; 2013). A menção de 
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Campos ao Ministro da Justiça italiano, Alfredo Rocco, é normalmente feita para 

comprovar colorações “fascistas” ou “inquisitoriais” no processo penal. 

Já a análise dos indícios sobre a história do processo penal brasileiro, que 

Campos fez questão de enunciar, são poucos conhecidos. O mineiro chegou a 

alertar que “o projeto não altera o direito atual”, aproveitando tanto quanto possível 

“vários dos códigos de processo penal estaduais, e teve-se também em conta não 

só o projeto elaborado pela Comissão Legislativa nomeada pelo Governo Provisório 

em 1931, como o projeto de 1936”, voltado para a “unificação do direito processual  

penal” (RF, v. LXXXVIII, nov. 1941, pp. 628-629). 

A reforma foi colocada em termos de necessidade de ajustar a eficiência e a 

energia da ação repressiva estatal contra a delinquência, que crescia uma vez que 

“nossas vigentes leis de processo penal asseguram aos réus, ainda que colhidos em 

flagrante ou confundidos pela evidência das provas, um tão extenso catálogo de 

garantias e favores”. Campos execrava, em especial, o individualismo liberal – tão 

característico dos bacharéis eloquentes – que se sobrepunha e prejudicava o bem 

comum114. É por esse motivo que o ministro da Justiça avisou que o Código não 

reproduz “as fórmulas tradicionais de um mal-avisado favorecimento legal aos 

criminosos.” (RF, v. LXXXVIII, nov. 1941, p. 628). 

Após sumarizar as modificações feitas, o Ministro da Justiça indicou o 

“espírito do código”: 

XVIII – Do que vem de ser ressaltado, e de vários outros critérios adotados 
pelo projeto, se evidencia que este se norteou no sentido de obter equilíbrio 
entre o interesse social e o da defesa individual, entre o direito do Estado à 
punição dos criminosos e o direito do indivíduo às garantias e seguranças 
de sua liberdade. Se ele não transige com as sistemáticas restrições ao 
poder público, não o inspira, entretanto, o espírito de um incondicional 
autoritarismo do Estado ou de uma sistemática prevenção contra os 
direitos e garantias individuais. (RF, v. LXXXVIII, nov. 1941, p. 639; grifo 
nosso). 

Apesar de uma visão mais pessimista do estado da justiça criminal, esse não 

era um discurso muito diferente daquele que Ráo já fazia em sua própria exposição 

de motivos em defesa da concepção social do direito. Não era inovador o anseio de 
_______________  
 
114 Cf. RF, v. LXXXVIII, nov. 1941, p. 628: “Urge que seja abolida a injustificável primazia do interesse 

do indivíduo sobre o da tutela social. Não se pode continuar a contemporizar com pseudodireitos 
individuais em prejuízo do bem comum. O indivíduo, principalmente quando vem de se mostrar 
rebelde à disciplina jurídico-penal da vida em sociedade, não pode invocar, em face do Estado, 
outras franquias ou imunidades além daquelas que o assegurem contra o exercício do poder público 
fora da medida reclamada pelo interesse social.”. 
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ver no processo penal um instrumento público e que, portanto, deveria equilibrar a 

liberdade individual com o interesse social. Ainda que os termos desse equilíbrio 

pudessem estar em constante reelaboração, como veremos, não houve uma 

mudança drástica frente àquilo que já se propunha no projeto Ráo. 

A utilização abusiva das nulidades pelos advogados de defesa, por exemplo, 

era denunciada há muito tempo e foi combatida tanto no Código de Processo Civil 

de 1939, como no projeto Ráo e possivelmente no anteprojeto de 1931. A produção 

probatória oficiosa e o princípio da livre convicção não foram, também, mero produto 

de importação ou sinal de originalidade do ministro, porque essa reorientação era 

cogitada, também, desde o projeto de 1936. Como particularidade, a codificação de 

1941 se mostrou mais integrada com o Código Penal do que os projetos anteriores, 

e isso foi realizado de maneira profícua, como no dispositivo que estabeleceu as 

formas de absolvição115 – inexistente no projeto Ráo e parcial no anteprojeto da 

Comissão Legislativa – e que considerou, expressamente, a presunção de 

inocência. 

As principais inovações do Código de Processo Penal de 1941 foram, 

segundo Florêncio de Abreu: a) a manutenção do inquérito policial (em detrimento 

dos juizados de instrução)116; b) a faculdade de o juiz mandar produzir provas 

(produção probatória ex-officio), tanto em prol da defesa social como da salvaguarda 

_______________  
 
115 Cf. Código de Processo Penal de 1941: “Art. 386.  O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na 

parte dispositiva, desde que reconheça: 
I – estar provada a inexistência do fato; 
II – não haver prova da existência do fato; 
III – não constituir o fato infração penal; 
IV – não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal; 
V – existir circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena (arts. 17, 18, 19, 22 e 24, § 1o, do 

Código Penal); 
VI – não existir prova suficiente para a condenação.”. 
116 Cf. RF, v. XCII, nov. 1942, p. 332: “INQUÉRITO – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA 
Convém dizer, de passagem, que, tendo em atenção a realidade brasileira, o Código não instituiu a 

figura do ‘juiz de instrução’ como se acha proposto no projeto de 1936. Subsiste o inquérito policial, 
pois a polícia é o aparelho alígero, dútil, onipresente, de que pode dispor o nosso país de tão vasta 
extensão geográfica, para o trabaho preliminar e imediato de investigação dos fatos e descoberta 
dos criminosos, procedendo a corpo de delito, a buscas e apreensões, tomando desde logo o 
depoimento de pessoas que possam servir utilmente como testemunhas e coligindo outros meios de 
prova necessários á instauração da ação repressiva, a tempo de não se dispersarem e perderem os 
vestígios do crime. Mas, por uma feliz providência, que importa, por assim dizer, uma transição 
entre o sistema tradicional e o do ‘juízo de instrução’, do aludido projeto, o juiz da formação da culpa 
assume um papel ativo na verificação da verdade, podendo ter a iniciativa de determinar, de ofício, 
no curso da instrução, diligências para dirimir dúvidas sôbre pontos relevantes (art. 156).”.  
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da liberdade individual117; c) a ampliação do conceito de flagrante delito, para incluir 

o flagrante ficto, no qual se pode presumir a autoria a partir dos instrumentos do 

crime118; d) a obrigatoriedade, para o juiz, de decretar prisão preventiva aos crimes 

com pena máxima igual ou superior a dez anos, proibindo-se, em contrapartida à 

liberdade individual, a prisão quando o juiz verificar que o ato foi praticado sob 

alguma das excludentes de ilicitude, ainda que tenha ocorrido prisão em flagrante119; 

e) a concessão de liberdade provisória a réu que não puder pagar a fiança; f) a 

_______________  
 
117 Cf. RF, v. XCII, nov. 1942, p. 332: “Essa iniciativa do juiz deverá orientar-se, assim, no sentido da 

defesa social, como no da salvaguarda da liberdade individual. Aliás, o código realiza, através da 
tessitura do processo, um justo equilíbrio entre êsses dois interêsses em conflito. Com êsse 
propósito, é de observar-se que foram postos à margem ecertos preconceitos injustificáveis, que 
empeciam a luta da sociedade contra o crime, sem que, por outro lado, se deixassem ao desamparo 
os imperativos da defesa individual, de modo, entretanto, que estes não preponderassem sôbre os 
da defesa social. Consoante já observava FERRI na sua ‘Sociologia Criminal’, assim como o direito 
penal, a partir de BECCARIA, se caracterizou, no seu desenvolvimento, por uma reação contra a 
severidade empírica e exagerada das repressões da Idade Média, no sentido de um contínuo 
abrandamento das penas, também o processo penal do século XIX foi uma reação análoga contra 
os abusos do sistema inquisitorial daquela fase histórica, no sentido de um incessante acréscimo 
das garantias individuais contra o poder social. O Código, procurando corrigir êsses exageros da 
doutrina individualista, estabelece, como já frisámos, um justo equilíbrio entre êsses dois interêsses. 
É êste um de seus característicos marcantes, orientando a solução que deu a alguns importantes 
problemas do direito processual penal.”. Passagens muito similar é proferida por Florêncio entre os 
desembargadores (RF, v. XCVI, out. 1943, p. 5). 

118 Cf. RF, v. XCII, nov. 1942, p. 332: “Com essa orientação, amplia-se o conceito do flagrante delito, 
para compreender o caso em que alguém é encontrado, logo depois do fato, com os instrumentos, 
armas, objetos ou papéis que induzam a presunção de ser autor da infração. Acolhendo êsse caso 
no direito positivo francês e no italiano, o Código atendeu, sem dúvida, de modo mais conveniente 
ao interêsse social, no sentido de melhor assegurar a repressão do crime.”. 

119 Cf. RF, v. XCII, nov. 1942, pp. 332-333: “Determina-se, por outro lado, como dever imposto ao juiz, 
a expedição do mandado de prisão preventiva nos casos de infração gravíssima, puníveis com pena 
cujo máximo seja igual ou superior a dez anos de reclusão, desde que haja provada existência do 
delito e indícios suficientes da autoria. É preciso convir em que não poderá deixar de ser 
considerado como um imperativo para o juiz a expedição de mandado de prisão preventiva contra o 
indiciado em crime de roubo, de extorsão, de desastre ferroviário ou naufrágio, propositalmente 
provocados, de propagação de germes patogênicos com o fito de causar epidemia, de 
envenenamento intencional de água potável de uso comum ou particular, ou de substância 
alimentícia ou medicinal destinada a consumo, de induzimento à prostituição de menor de quatorze 
anos, ou de sua própria mulher, filha, irmã, ou tutelada, ou mediante emprêgo de violência, e ainda 
nos crimes, não simplesmente culposos, de morte, ou de que resulte a morte. Todavia, 
precisamente no intuito de resguardar nesse caso, o interêsse legítimo da liberdade individual, o 
Código ressalva expressamente a hipótese de verificar o juiz, pela prova já constante dos autos, ter 
o agente praticado o fato nas condições previstas no art. 19, ns. I, II ou III do Código Penal, isto é, 
em estado de necessidade, ou em legítima defesa, ou no estrito cumprimento de dever legal ou 
exercício regular de um direito (art. 314). 

Afora, assim, essa hipótese, é mister prevenir o deprimente espetáculo da liberdade do indivíduo por 
todos apontado como autor de crime gravíssimo, ostentando sua vida ordinária ao lado da vítima ou 
de sua família, como se nada houvesse acontecido. Aliás, a prisão preventiva em nenhum caso será 
decretada, se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos ter o agente praticado o fato nas 
referidas condições do art. 19 do Código Penal; e, se se tratar de prisão em flagrante, o juiz, depois 
de ouvir o Ministério Público, poderá conceder ao réu liberdade provisória, mediante têrmo de 
comparecimento a todos os atos do processo, ad instar do que já dispunha sôbre a matéria o art. 99 
do Cód. do Processo Penal do Distrito Federal.”. 
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restrição “razoável” da regra in dubio pro reo nos julgamentos colegiados120; g) a 

nomeação de defesa no caso de “revelia” (réu ausente ou foragido), com 

fundamento no “’contraditório’”, que tem “a força de preceito constitucional”; h) a 

“livre apreciação da prova” pelo juiz121; i) a consideração da prova testemunhal a 

partir de sua qualidade (idoneidade e das circunstâncias do fato122), não por sua 

quantidade; j) a ampla aceitação de testemunhas, sem distinção entre estas e os 

“informantes”123; k) a obrigatoriedade de testemunhar para todos, podendo eximir-se 

somente cônjuge e parentes do indiciado quando houver outro modo de provar o 

fato e suas circunstâncias124; l) o interrogatório como ato de identificação, de defesa 

e de esclarecimento da verdade para o juiz, podendo o silêncio ser interpretado em 

prejuízo do réu125; m) o necessário confronto da confissão com os demais elementos 

_______________  
 
120 Cf. RF, v. XCII, nov. 1942, p. 333: “PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – CONTRADITÓRIO – 

LIBERDADE PROVISÓRIA 
Como a ‘presunção de inocência’, que em sentido absoluto não passa de um dêsses aforismos 

jurídicos como que mumificados, por muito distanciados já do clima político-social que os gerara, a 
regra – in dubio pro reo – foi restringida aos seus razoáveis limites. Nesse sentido, se ocorrer 
empate no julgamento a que procederem os tribunais, o presidente proferirá voto de desempate, de 
acôrdo com a sua convicção. Prevalecerá o voto mais favorável ao réu, se o presidente houver 
tomado parte na votação de que resultou o empate (art. 615 §1.º).”. 

121 Cf. RF, v. XCII, nov. 1942, p. 333: “APRECIAÇÃO DA PROVA 
O princípio da ‘íntima convicção do juiz’ em diametral contraste com o sistema chamado da ‘prova 

legal’, é outro marcante característico da nova processualística penal. Êsse princípio, que se 
encontra consubstanciado no preceito jurídico do art. 157, – ‘O juiz formará sua convicção pela livre 
apreciação da prova’ –, domina o juízo através da prova colhida no processo; não aliunde. Não 
induz ao arbítrio, mas tende a conformar o julgamento à impressão produzida no espírito do juiz 
pelo conjunto da prova. Pouco importa, por exemplo, o número de testemunhas, se uma só for 
bastante para formar sua convicção, em harmonia com outros elementos que a instrução lhe 
fornecer. Em outros têrmos: as provas não se contam; pesam-se.”. 

122 Cf. RF, v. XCII, nov. 1942, p. 333: “TESTEMUNHO – INTERROGATÓRIO – INDÍCIOS 
Vale a prova testemunhal mais pela idoneidade das testemunhas do que pelo seu número: no 

numerandi, sed ponderandi. Poder-se-á ter como não provado um fato, embora referido por muitas 
testemunhas, e tê-lo ao contrário como provado, se bem que atestado por uma só. Tudo dependerá 
da idoneidade da testemunha e das circunstâncias do fato. A máxima testis unus, testis nullus nada 
mais traduz hodiernamente que uma sobrevivência do relegado regime na ‘prova legal’. Tal máxima, 
como observa MANZINI, não teve o valor de princípio no direito romano; era antes uma regra 
prática, que somente no último período foi convertida em preceito legislativo.”.  

123 Cf. RF, v. XCII, nov. 1942, p. 333: “Como corolário do princípio em referência, ‘tôda pessoa poderá 
ser testemunha’ (art. 202), inclusive o ascendente, o descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, o 
irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado, o doente ou deficiente mental e o menor de 
quatorze anos (arts. 206 e 208), desaparecendo assim a inutil distinção entre ‘testemunhas’ e 
‘informantes’, porquanto concorrem tôdas para a formação do juízo.”. 

124 Cf. RF, v. XCII, nov. 1942, p. 333: “[...] Intimada, não é lícito à testemunha eximir-se de depor, 
permitindo, porém, o Código ao cônjuge e aos aludidos parentes do indiciado recusarem-se a fazê-
lo, salvo quando por outro modo não seja possível obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas 
circunstâncias (art. 206).”. 

125 Cf. RF, v. XCII, nov. 1942, p. 333: “ [...] O interrogatório não deixou de ser meio de identificação e 
defesa, mas também o é de esclarecimento para o juiz no interêsse da verdade, a favor do réu ou 
contra êle. É certo que não está o réu obrigado a responder. Silenciando, porém, será advertido de 
que o seu silêncio poderá ser, depois, interpretado em prejuízo de sua própria defesa (art. 185).”. 
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dos autos na avaliação do juiz126; n) a ausência intencional de critérios que dêem o 

status de provas a indícios, sendo essencial apenas “que a circunstância conhecida 

e provada autorize, por indução, concluir a existência de outra, ou outras (art. 239)”; 

o) a adoção de diversas medidas para garantir a reparação do dano do delito, 

durante o processo (nas esferas cível e/ou criminal) ou após trânsito em julgado 

(somente na esfera cível)127; p) manutenção da pronúncia somente no procedimento 

_______________  
 
126 Cf. RF, v. XCII, nov. 1942, p. 333: “[...] Se confessar, a sua confissão não se imporá rigidamente 

ao espírito do juiz como prova excepcionalmente convincente. O valor da confissão se aferirá pelos 
critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá 
confrontá-la com as demais provas do processo (art. 197).”. 

127 Vê-se que o juiz pode decretar medidas reais cautelares (hipoteca de bens imóveis e sequestro de 
bens móveis) em qualquer fase do processo e a pedido do ofendido, assim como deve estabelecer 
a responsabilidade indenizatória na sentença (Código Penal, art. 74, inc. I). Para que isso ocorra, a 
parte ofendida pode ingressar no processo criminal como assistente da acusação, vez que as 
provas do dano cível e as do delito se implicam mutuamente. Isso se estende à esfera recursal e, 
em especial, porque não se admite que sentenças sobre um mesmo fato tenham efeitos 
contraditórios. Vale citar o trecho completo da conferência, pois o raciocínio de Florêncio demonstra 
quanta atenção é conferida ao tema, inclusive com remissões às escolas penais clássica e positiva 
(e, embora elogie a última, adote a liquidação da indenização pelo juízo cível e não pelo criminal, 
como a escola positiva teria adotado), cf. RF, v. XCII, nov. 1942, pp. 334-335: “REPARAÇÃO DO 
DANO 

Outro dos novos aspectos do Código, que indubitavelmente se afigura de consequências benéficas 
da mais alta importância, é o que se objetiva no complexo de disposições conducentes a assegurar 
a reparação do dano causado à vítima do crime. A escola penal clássica apenas dirigia suas vistas, 
como é sabido, para a qualidade e quantidade da pena que se deveria impor às várias espécies de 
delitos, sem dar atenção alguma à matéria atinente àquela reparação. À escola penal positiva coube 
o mérito de focalizar e agitar o problema, propondo-lhe soluções, algumas das quais de iniludível 
alcance prático. Proclamando o princípio segundo o qual a dívida contraída pelo delito nada tem de 
comum com a dívida originada por outra causa qualquer, propugnou no sentido de que se 
conferissem ao próprio juízo da ação repressiva a apreciação do dano ex delicto e a sua liquidação. 
As vítimas dos crimes, como dizia GAROFALO, deviam, seguramente, ter direito a maiores 
simpatias do que a classe dos delinquentes, que parecia ser a única de que se preocupavam os 
legisladores. 

O princípio da responsabilidade civil ex delicto, inscrito em nossa legislação, constituía, em verdade, 
um preceito sem eficácia real. O novo Código Penal deu, nesta matéria, um passo decisivo, quando 
entre os efeitos da condenação incluiu expressamente o de ‘tornar certa a obrigação de indenizar o 
dano’ (art. 74, n.º I). Condenado, portanto, o réu à pena criminal, o estará também, 
automaticamente, à indenização do dano, sem necessidade, para êsse efeito, de o ofendido 
constituir-se ‘parte civil’ no juízo penal. E, completando o preceito substantivo, estatue o Código de 
Processo que, passando em julgado a sentença condenatória, ao ofendido, seu representante legal, 
ou herdeiros, cumprirá apenas promover a execução no juízo cível, para o efeito da reparação do 
dano; e, se o titular do direito à reparação for pobre e o requerer, ao ministério público é que 
competirá fazê-lo (arts. 63 e 68). 

Afim de que não peque por ilusória a condenação ao ressarcimento do prejuízo causado, o Código 
provê sôbre o sequestro dos bens móveis do delinquente, ou responsável, se imóveis não possuir 
(ou forem insuficientes) sôbre que incidir possa a garantia hipotecária (art. 137). Por outro lado, não 
basta a providência do sequestro dos bens móveis; seria mister que o sequestro dêstes (bem como 
a própria hipoteca dos imóveis) se realizasse em tempo útil, ou seja antes que o criminoso tivesse 
folgado tempo para ocultá-los ou desfazer-se deles, – o que certamente não seria difícil se fòsse 
preciso aguardar o momento exato da condenação definitiva para autorizar-se a medida 
assecuratória. Daí, bem se compreende porque o novo diploma processual dispõe que a hipoteca 
legal sôbre os imóveis ou o sequestro dos móveis do criminoso, ou responsável, poderá ser 
requerido pelo ofendido ou legítimo representante, em qualquer fase do processo, desde que haja 
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do júri e não mais nos processos de falência, que até então exigiam um juiz cível até 

a pronúncia e, depois, um juiz criminal128; q) a possibilidade de nova classificação do 

fato denunciado antes do julgamento, seja pelo erro na denúncia (mutatio libelli), 

                                                                                                                                               
certeza da infração e indícios suficientes da autoria (arts. 134 e 137). O Código vai mais longe: o 
sequestro dos próprios imóveis poderá ser de início decretado, revogando-se, todavia, essa medida 
se não for promovido o processo da inscrição da hipoteca legal no prazo de quinze dias. Depois de 
transitada afinal em julgado a sentença condenatória, serão os autos da hipoteca ou do sequestro 
remetidos ao juiz do cível, para a liquidação (arts. 139 e 143). 

Em qualquer fase da ação pública poderá intervir o ofendido ou seu legítimo representante para 
auxiliar a ação do órgão do Ministério Público. Nisto não há novidade. Mas, auxliando a ação do 
órgão do Ministério Público, o assistente estará pugnando implicitamente pelo seu direito próprio à 
indenização, por isso que a condenação penal importa necessariamente para o condenado a 
obrigação de ressarcir o dano. Em consequência, concede o Código ao assistente a faculdade de 
recorrer das decisões absolutórias, quando o Ministério Público deixar de fazê-lo, quer a absolvição 
resulte de impronúncia, de sentença de juiz singular, ou de decisão do juri (art. 271 in fine). E o seu 
recurso impõe ao tribunal superior, não o exame da matéria concernente à indenização, mas da 
própria acusação criminal, por isso que, condenado o réu, um dos efeitos da decisão condenatória é 
precisamente tornar certa a obrigação de reparar o dano. 

Demonstra, com efeito, a experiência que praticamente seria impossível conter-se o assistente na 
discussão dos fatos tendentes a demonstrar o prejuízo ex delicto, sem entrar na apreciação de 
responsabilidade criminal do agente do mesmo delito, secundando em consequência a acusação 
oficial. Acresce que facultar ao assistente o recurso só para efeitos de ordem civil, seria uma 
incoerência e um êrro de política criminal. Incoerência, porque se admitiria em segunda instância 
uma decisão para efeitos civis eficaz que poderia estar em contradição com a decisão penal em 
primeira; e êrro de política criminal, porque a coexistência de sentenças contraditórias e igualmente 
eficazes, em relação ao mesmo fato, afrouxaria o respeito público às decisões judiciais. De resto, o 
recurso interposto pelo assistente é aconselhável no próprio interêsse social, como meio de prevenir 
eventual desídia do agente do ministério público. Como quer, porém, que seja, em qualquer caso o 
recurso do assistente não produzirá efeito suspensivo, evitando-se assim que possa converter-se 
em mero instrumento de vingança privada (arts. 271, 584, § 1.º, e 598). 

Para obtenção do ressarcimento do prejuízo ex delicto poderá o ofendido usar também da ação civil. 
E, pôsto a condenação pena envolva necessariamente a condenação à indenização do dano 
causado ao ofendido, o Código não impõe a suspensão da ação civil pela superveniência da ação 
civil pela superveniência da ação penal, ao contrário do que prima facie seria lícito supor. A 
suspensão será facultativa. E essa subtileza do Código (art. 64, § único) é prescrita em benefício 
dos próprios ofendidos. Em verdade, casos poderão surgir em que a suspensão da ação civil seria 
evidentemente injusta ou desaconselhável. Seria, por exemplo, injusta na hipótese de ausência 
prolongada ou fuga, do réu processado por crime que não comporte julgamento à revelia, pois o 
ofendido não deveria ficar indefinidamente expectante, sem poder realizar o seu direito à reparação 
civil, até que o réu fôsse eventualmente preso ou a ação penal prescrevesse. Desaconselhável, sem 
dúvida, quando tivesse o juiz elementos para verificar desde logo que não sobreviria, ou dificilmente 
sobreviria o perigo de decisões contraditórias, como no caso de patente irresponsabilidade criminal 
do réu, sem embargo de sua responsabilidade civil, ou no de crime culposo, pois o conceito da 
culpa no cível apresenta-se com bem maior elasticidade do que na esfera criminal. Na incerteza de 
poder prevenir tôdas as hipóteses que poderiam surgir, foi previdente o Código, deixando ao 
prudente critério do juiz cível a verificação da conveniência da suspensão da ação civil pela 
superveniência da ação repressiva.”. 

128 Cf. RF, v. XCII, nov. 1942, p. 335: “PRONÚNCIA – CLASSIFICAÇÃO DO FATO – 
RECONCILIAÇÃO 

No que tange à simplificação da forma, verifica-se que o têrmo de pronúncia somente subsiste nos 
processos da competência do juri, onde tem real utilidade. Em consequência, suprimindo a 
pronúncia no processo crime de falência, desaparece a dualidade de juízes, um (cível) para o 
processo até a pronúncia e outro (criminal) para o julgamento. Como bem acentua a ‘Exposição de 
Motivos’ ao Projeto, versando o tema em aprêço, ‘ao invés da singularidade de um processo anfíbio, 
com instrução no juízo cível e julgamento no juízo criminal, é estabelecida a competência dêste ab 
initio, restituindo-se-lhe uma função epecifica e ensejando-se-lhe mais segura visão de conjunto, 
necessária ao acêrto da decisão final’.”. 
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seja por um novo elemento circunstancial descoberto (emendatio libelli)129, bem 

como de suas consequências possíveis130; r) a introdução do “juízo preliminar de 

reconciliação” no rito dos crimes de calúnia e injúria131; s) a possibilidade de 

decretação de nulidade apenas daqueles atos que causarem prejuízo à acusação ou 

à defesa (e que não tenha sido causada pela parte que reclama a nulidade), dentro 

de prazo determinado, com a consequente retificação ou renovação do ato em 

questão; t) a instrumentalidade dos recursos, desde que não haja má-fé, mantendo-

se o rito cabível; u) o aproveitamento da decisão de recurso interposto por um dos 

réus aos demais, em caso de concurso de agentes e de fundamentação em motivos 

impessoais (ou seja, aproveitáveis a todos); v) a organização do rito das medidas de 

segurança por fato criminoso (provisória ou definitiva, antes ou durante à execução 

da pena ou durante sua revisão) ou não criminoso e demais medidas para garantir a 

aplicação do instituto; w) o rito especial a ser seguido no caso de reabilitação do 

condenado, com recurso ex-officio (necessário) da decisão que deferir o pedido; x) o 

rito do processo homologatório de sentenças estrangeiras perante o Supremo 

Tribunal Federal, quer houvesse tratado de extradição com o Brasil, quer não (RF, v. 

XCII, nov. 1942, pp. 332-337). 

_______________  
 
129 Cf. RF, v. XCII, nov. 1942, p. 335: “Para que não se perca, ainda no interêsse da economia do 

juízo, material perfeitamente aproveitável e coligido com dispêndio de tempo e penoso trabalho, o 
Código previu o caso, que deva ter sido tormento de legisladores e juízes, de, em face do resultado 
da instrução, impor-se uma nova classificação do fato constante da denúncia por ocasião do 
julgamento, quer pela errônea classificação da denúncia, quer pela interferência de um elemento 
circunstancial novo dela não constante.”. 

130 Cf. RF, v. XCII, nov. 1942, p. 335: “Três hipóteses poderão ocorrer, para cada uma das quais se 
dá solução diferente: 1.ª, há simples êrro de classificação, ainda que, em consequência, tenha de 
aplicar pena mais grave; 2.ª, existe a possibilidade de nova definição jurídica (sem aplicação de 
pena mais grave), em consequência de prova existente nos autos de circunstância elementar, não 
contida explícita ou implicitamente, na denúncia: o juiz baixará o processo para que a defesa, no 
prazo de oito dias, fale e, se quiser, produza prova; 3.ª, existe possibilidade de nova definição 
jurídica que importe aplicação de pena mais grave: o juiz providenciará para que seja aditada a 
denúncia, abrindo-se prazos sucessivos para a defesa e prova (arts. 383 e 384).”. Essa explicação 
intrincada dá a impressão de que o direito processual penal se trata de algo aleatório. Entretanto, 
funda-se no brocardo latino narra mihi factum dabo tibi jus – “narre-me os fatos e eu te darei o 
direito”. Por esse motivo, é o juiz que dá a classificação jurídica do crime, sendo mais severa ou 
não. Um dos outros elementos essenciais da denúncia é, além da classificação jurídica, a narrativa 
fática, que traz consigo um acervo probatório inicial. Desse modo, diz-se que a defesa teria de se 
guiar pela narrativa fática, considerando todas as possibilidades classificatórias em termos de 
estratégia. Essa estrutura complexa é adotada até hoje. 

131 Cf. RF, v. XCII, nov. 1942, p. 335: “Regulando o rito especial dos crimes de calúnia e injúria, o 
Código introduziu interessante inovação, – o juízo preliminar de reconciliação. Antes de proferir o 
despacho de recebimento da queixa, se o juiz achar provável a reconciliação promoverá 
entendimento entre elas e, caso se reconciliem, paralisa-se a ação, arquivando-se a queixa.”. 
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2.4 DAS “INFLUÊNCIAS” 

O tema das influências nos códigos era uma questão sensível. Em nenhum 

momento se admitiu a cópia de uma ou outra legislação, o que não significa que 

algum grau de “assimilação antropofágica” (GARCIA NETO, 2008, p. 9) não tenha 

sido cometido. Os juristas estiveram propensos, na verdade, a discutir os exemplos 

dos outros países para apontar o que não deveria ser feito ou para demonstrar que 

certas escolhas faziam parte de uma tendência atual ou “moderna” de processo 
penal e, portanto, encetavam fundamentos já aceitos no meio jurídico internacional. 

Não adota-las, portanto, seria sinal de atraso da “cultura jurídica” nacional. 

Antes de abordar as influências estrangeiras, devemos ressaltar que houve 

ao menos uma experiência nacional de assimilação da modernização do processo: o 

Código de Processo Civil de 1939. Embora mereça um exame mais detido, por 

causa da abundância de fontes sobre o tema, é possível apontar que algumas das 

propostas do Código de Processo Civil de 1939 eram similares as do Código de 

Processo Penal de 1941. 

Pedro Baptista Martins, um dos juristas-legisladores do CPC/1939, adiantou 

que o processo seria menos formalista132, para atender “ao ritmo apressado de 

nossa época.”; que o juiz deixaria de ter um “simples aplicar mecânico da justiça” no 

processo, para dirigir as provas e interpretá-las, inclusive legislando nos casos 

omissos133 e; que as nulidades seriam tacitamente supridas quando a parte não as 

_______________  
 
132 Nesse ponto, Baptista Martins inclusive repete o mesmo exemplo que Florêncio usaria na 1ª 

Conferência Nacional dos Desembargadores, em julho de 1943, com a diferença de ter citado a 
fonte: Viveiros de Castro (RF, v. XCVI, out. 1943, p. 9). Vê-se no trecho da entrevista de Baptista 
Martins, cf. RF, v. LXXIII, jan. 1938, p. 177: “ABOLIÇÃO DO FORMALISMO INUTIL 

– ‘O formalismo – prosseguia o DR. PEDRO BATISTA MARTINS – sobrevivência do espírito do 
romanismo, é o inimigo mais sério da justiça. [...] 

Inteiramente alheio a essas transformações, o direito processual se mantinha, entre nós, 
absolutamente fiel ás tradições romanas e ás influencias medievais. A agitação que caracteriza a 
vida contemporanea detinha-se á porta das pretorias. O amor ao formalismo manifestava-se até na 
conservação das expressões sacramentais. Discutia-se se era suprível ou insuprível a nulidade do 
processo por não se ter feito constar que uma determinada audiencia foi aberta ao toque da 
campainha... 

O esboço procura romper com essas superstições e atualizar o processo, adaptando-o ás 
necessidades da justiça, que há de ser um organismo inutil enquanto não atender ao ritmo 
apressado da nossa época.’”. 

133 Primeira entrevista, cf. RF, v. LXXIII, jan. 1938, pp. 177-178: “O PAPEL DO JUIZ 
Indagamos do Dr. PEDRO BATISTA MARTINS qual seria, segundo o esboço que elaborava, o papel 

do juiz. 
– ‘O juiz deixará de ser no processo um simples aplicador mecanico da justiça – respondeu-nos. A ele 

é que cumprirá dirigir as provas e interpreta-las e, nos casos omissos, aplicar as normas de direito 
que ele formularia se fosse legislador.’”. 
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arguisse, em prol da economia processual134 (RF, v. LXXIII, jan. 1938, pp. 177-178; 

fev. 1938, pp. 439-440). Esses argumentos são fundados em uma noção de que, no 

período anterior, havia um desequilíbrio que favorecia os litigantes – “O litigante é o 

senhor do processo; poderá, pois, á sua vontade, embaraçar-lhe o desdobramento, 

tumultuá-lo ou eternizá-lo; é um direito seu.” (RF, v. LXXIII, fev. 1938, p. 439). 
Tanto no processo civil como no penal, a crítica se dirigia à excessiva 

arguição de nulidades e à deficiência de provas para discutir o mérito – ambas que 

certamente favoreciam os advogados de defesa. Como esses dois códigos 

buscaram consolidar um novo papel do juiz, concedendo-lhe mais atribuições, é 

possível concluir que havia também um projeto de Judiciário e de polícia 

investigativa em construção ou reestruturação. O juiz, embora tenha mais poderes, 

não age sozinho. 

Baptista Martins ressaltou, ainda, os princípios da oralidade e da 

concentração dos atos processuais, que não só cooperariam para a economia 

processual, como permitiriam o contato direto do juiz com as provas na audiência de 

instrução. Cândido Naves, que fizera uma longa preleção acerca da oralidade no 
                                                                                                                                               

Segunda entrevista, cf. RF, v. LXXIII, fev. 1938, p. 439: “OBRIGADO A JULGAR EM DESACÔRDO 
COM A CONCIÊNCIA 

– Rapidez na distribuição da justiça e modicidade nas despesas judiciais são velhas aspirações dos 
povos cultos, em geral. Mas essas aspirações não podem ser satisfeitas sem a adoção dos três 
principios fundamentais: oralidade, concentração e atividade do juiz. 

O processo clássico ainda é o medieval. O juiz não o dirige: assiste, impassível, ao seu 
desenvolvimento sem poder intervir na formação da prova. As suas fontes de informação são 
exclusivamente as que aspartes lhe fornecem. Vem daí que o juiz frequentemente julga em 
desacôrdo com a sua conciência porquê, sabendo embora que é injustiça a solução que vai proferir, 
não póde recorrer a meios de provas que uma das partes, por inépcia ou displicência, não 
transplantou para os autos. 

Por outro lado, o espírito liberal que se transfundiu na economia do processo civil generalizou, entre 
os judiciaristas, a convicção de que a organização da justiça obedeceu á necessidade de servir os 
estreitos interêsses dos litigantes. O interêsse social passou para um plano secundário. O litigante é 
o senhor do processo; poderá, pois, á sua vontade, embaraçar-lhe o desdobramento, tumultuá-lo ou 
eternizá-lo; é um direito seu. 

A verdade, entretanto, é outra: a administração da justiça é uma necessidade social, e ao juiz é que 
cumpre defender, no processo, o interêsse público.”. 

134 Cf. RF, v. LXXIII, jan. 1938, p. 178: “O PRECONCEITO DAS NULIDADES 
Depois de dissertar sobre outros interessantes aspectos do projeto, de sua autoria, prosseguiuo dr. 

PEDRO BATISTA MARTINS: 
– ‘Um outro preconceito processual é o da condescendencia com as nulidades, E’ raro o arrazoado 

de um advogado que não denuncie, preliminarmente, uma série de nulidades. O esboço não 
desconhece a existencia de nulidades, mas obriga a parte a quem elas possam prejudicar, a 
denuncia-as logo que se manifestem. Se a parte não argue a nulidade de um ato antes de praticar, 
no processo, qualquer outro ato sucessivo, reputa-se tacitamente suprida. Aguardar que a causa se 
desdobre em todos os seus termos, com sacrifício de tempo e de energia para os juízes e para a 
parte contraria, para alegar, afinal, uma omissão que pode ser denunciada logo que se manifeste, é 
um abuso que, evidentemente, não pode subsistir. 

Como se vê por essas ligeiras observações, a revolução que se pretende operar no processo não há 
de causar incomodos aos advogados ou juizes bem intencionados.’”. 
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“direito judiciário civil” a partir de Chiovenda e outros autores estrangeiros e 
nacionais, não deixou de ressaltar a importância das “peculiaridades do ambiente 

brasileiro”135. A economia processual seria também um tema do Código de Processo 

_______________  
 
135 Naves se preocupava em relembrar a importância do processo (em particular, do processo civil) 

para a sociedade, considerando que havia quase noventa anos que o Brasil vivia em regime de 
pluralidade processual civil (datando a partir do Regulamento nº 737 de 1850, ao qual a referência 
de Naves é implícita). Para ele, o direito é necessário para manter a ordem social quando dois 
interesses individuais entram em conflito. A partir daí, se preocupa em apontar que o “Processo” é 
aquilo que imprime vida e movimento ao “organismo jurídico”: “O direito é a substancia, o processo 
é a forma; o direito é a força em potencia, o processo é a força em acto. O direito, graças sómente 
ao processo, passa do abstracto para o concreto, da idea á realidade.” (RF, v. LXXII, nov. 1937, p. 
228). O processo, em sua perspectiva, é o que separa o direito da moral. Essa separação, portanto, 
deve ser eficaz, de modo que o “offendido no seu direito, voluntariamente se contenha” (RF, v. 
LXXII, nov. 1937, p. 229). Mas o direito processual, na visão de Naves, ainda conservava as velhas 
formas das Ordenações Afonsinas, de modo a ser preciso modernizá-lo de acordo com as novas 
tecnologias – especialmente quanto aos transportes e comunicações. Naves recorre a diversas 
citações (Lucchini, Carlos de Carvalho, Martins Junior, Manfredini, Vampré, Ruy Barbosa, Candido 
de Oliveira, Lacerda de Almeida, Carvalho de Mourão, Francisco Morato, Ihering, Mortara, Paula 
Baptista, Aureliano de Gusmão, Manoel Lopez Rey, Padre Antonio Vieira, James Goldschmidt e 
Herculano), mas a mais influente presença em seu texto é de Giuseppe Chiovenda. Chiovenda, 
segundo o autor, defendia a instrumentalização das formas no processo, a prevalência da oralidade 
e da concentração dos atos processuais. Quanto à oralidade, em especial, Chiovenda teria traçado 
dois princípios: o do emprego conveniente da audiência e; o da imediação, ou seja, do contato 
direto do juiz com as provas, as partes, os peritos e as testemunhas (RF, v. LXXII, nov. 1937, p. 
231). Naves estabeleceu uma conexão direta entre a oralidade e a atividade do juiz: “O processo 
oral está intimamente ligado a esse problema dos poderes do Juiz. No moderno processo civil o Juiz 
não póde conservar-se em atitude passiva. É necessario reconhecer-se que o Estado tem interesse 
no processo: não interesse no objecto da demanda, mas interesse em que a Justiça, em cada lide, 
seja a mais prompta e melhor possível. E’ uma verdade que ouvimos hoje proclamada na Inglaterra 
e na propria França, de onde irradiára o espirito individualista do processo. E por isso mesmo é 
necessario que o Juiz não veja os autos apenas quando lhe são conclusos para sentença, mas que, 
ao contrario, o Juiz tenha conhecimento do pedido do auctor e da contestação do réu, e que dahi 
por deante tudo se passe com o seu conhecimento e sob a sua assistencia.” (RF, v. LXXII, nov. 
1937, p. 232). Daqueles dois princípios, decorreriam ainda outros dois: a identidade física do juiz e o 
da concentração das audiências. Desse modo, o juiz poderia formar sua opinião ao longo do 
processo (“Isto não importa que se deva admittir, quanto á estimação das provas, o criterio da 
exclusiva opinião individual do Juiz; quer dizer apenas que a persuasão racional ou a livre convicção 
do Juiz ha de  se formar com a coadjuvação preciosa da impressão por elle colhida no andamento 
da causa.”) e sua memória seria preservada. A oralidade, segundo a leitura de Naves sobre 
Chiovenda, tinha como consequência a concentração, que economiza tempo e dinheiro com o ideal 
de uma “justiça prompta e barata.”. Já no processo escrito, o princípio dominante seria o da 
preclusão, “isto é, para cada actividade processual destina-se um termo ou dilação, pouco 
importando que uma actividade processual se separe das outras por um tempo mais ou menos 
longo.". Nesse novo modelo processual, estaria presente também o princípio da “irrecorribilidade 
das sentenças interlocutorias”, ao passo que as sentenças proferidas sobre incidentes deveriam ser 
impugnadas ao lado do mérito, salvo algumas exceções. O princípio próprio da oralidade seria “a 
substituição dos arrazoados escriptos pelo debate oral.”, sem dispensar documentos escritos para o 
ingresso da ação, a contestação do réu e a documentação das próprias provas que envolvem a 
causa. Naves teve a preocupação de dirigir sua mensagem também aos futuros legisladores do 
“Código de Processo Civil e Comercial”: “Sirvam esses exemplos para mostrar aos elaboradores da 
codificação processual brasileira que quaesquer que sejam os systemas ou normas scientificas 
assentados para sua orientação, dever-se-á sujeital-os ao crivo da experiencia dos nossos 
pretorios, recolhida nos assentos da jurisprudencia brasileira e na doutrina dos nossos 
jurisconsultos, de tal arte que na elaboração da nossa Lei processual se considerem as 
peculiaridades do ambiente brasileiro.” (RF, v. LXXII, nov. 1937, p. 235). 
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Penal, mas jamais desacompanhada da simplificação processual e da busca pela 

verdade. 

Entre os juristas que debateram as influências estrangeiras no direito 

processual penal brasileiro, esteve Astolfo, em um artigo para a Arquivo Judiciário, 

em 1935. Ele reconhecia que França e Itália estabeleceram os dois grandes 

modelos processuais penais de referência e discussão até aquele momento. Para 

ele, no sistema processual brasileiro, uma vez começado o processo em 

contraditório, os direitos e garantias do acusado – presentes em nosso direito desde 

o Código de Processo Criminal de 1832136 – faziam jus ao liberalismo do século XIX. 

O modelo foi contraposto aos exemplos europeus: 

E nos outros países, nos países da culta Europa? Lá fora não se procede 
assim; recentemente, é que a França e a Itália procuram se aproximar de 
nós, na ânsia de dar melhores garantias ao direito do indivíduo. Lá, a 
formação da culpa é secreta e inquisitória, porque a formação da culpa, que 
nós aqui dividimos em duas partes – inquérito policial, e formação da culpa, 
propriamente dita, delimitadas pela denúncia do Ministério Público, lá a 
formação da culpa é a própria investigação criminal; uma se confunde na 
outra. Na instrução criminal europeia o acusado nada vale; não tem o direito 
de se fazer ouvir; não se pode defender; ela corresponde aos nossos 
inquéritos, com incomunicabilidade e segredo de justiça. Daí, sem defesa, 
sem conhecimento da acusação, sem ao menos se ter feito ouvir, num 
longo processo organizado à sua revelia, o acusado vai para o Júri!!... (sic) 
(AJ, v. XXXIII, jan. a mar. 1935, pp. 11-12). 

Era lamentável, para Astolfo, que as ideias francesas fossem festejadas entre 

nós (“francamente, a França não está no número dos melhores modelos.”, AJ, v. 

XXXIII, jan. a mar. 1935, p. 12), uma vez que o Código Francês (1808) levara 90 

anos para ser reformado e incluir o contraditório. O jurista se referiu a ele como “o 

verdadeiro regime do ‘arrocho’.”, pela forma como a instrução francesa se 

desenvolvia secretamente e com detenção indeterminada do acusado, que não 

participava da investigação de qualquer maneira – nem mesmo para interpor o 

pedido de habeas corpus137 (AJ, v. XXXIII, jan. a mar. 1935, p. 12). O mau exemplo 

_______________  
 
136 Cf. AJ, v. XXXIII, jan. a mar. 1935, p. 12: “O que é, porém, verdade, é que a historia do 

desenvolvimento do processo criminal brasileiro foi sempre alimentada por um largo sopro de 
liberalismo, que a Europa nunca conheceu, e ainda não conhece. O espirito liberal-democratico 
animou sempre, em todos os tempos, os nossos estadistas, mórmente na época convulsa da 
construcção do Imperio.”. 

137 Cf. AJ, v. XXXIII, jan. a mar. 1935, p. 12: “[Tendo] noticia de um crime, o juiz de instrucção pode 
proceder desde logo ‘ex-officio’, fazendo comparecer perante eles todas as pessoas que lhe 
possam prestar esclarecimentos (como procedem entre nós os delegados de policia). Ouvirá essas 
pessoas, separadamente, e fóra da presença do accusado, a quem poderá deter por tempo 
indeterminado, e emquanto lhe aprouvesse, sem recio dos nossos ‘habeas-corpus’. 
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dado pelos europeus era uma das razões pelas quais Astolfo recusava 

terminantemente a implementação dos juizados de instrução. 

Imbricado no texto do jurista, esteve sua concepção da finalidade do processo 

penal: punir o culpado, ou seja, “constatar se concorrem ou não as condições para a 

realização da pretensão punitiva do Estado”. Segundo sua concepção, o juiz poderia 
decidir terminantemente sobre o fato ou não, porque o interesse em oposição ao da 

repressão penal era a “liberdade civil do indivíduo, sem nenhuma presunção ou 

ficção” – liberdade essa parte do próprio interesse público e social – e não “o 

interesse da inocência” (AJ, v. XXXIII, jan. a mar. 1935, p. 12). 

Aproximando-se dos membros Comissão Revisora, vemos que, se os juristas 

não se preocuparam em atacar fundamentalmente os exemplos europeus, mas 

contemporizaram suas novidades. Devido à praxe, no meio jurídico, de realizar 

eventos para informar e discutir as interpretações de novos códigos, encontramos 

duas conferências de Florêncio de Abreu em 1942 e 1943 e uma de Narcélio de 

Queiroz, em 1942, que naturalmente seguem a vigência do CPP/1941. 

As conferências de Florêncio foram publicadas na Revista Forense (“Novos 

aspectos do Processo Penal”, v. XCII, nov. 1942, pp. 331-337; “Princípios 
Informativos do Código de Processo Penal”, v. XCVI, out. 1943, pp. 5-11) e tiveram 

um lapso temporal de onze meses entre uma e outra, apesar do qual o jurista repetiu 

alguns parágrafos e temas em ambas as ocasiões. Ambas as fontes ressaltaram 

uma questão de fundo importantíssima, embora de modos distintos: a da “influência” 
de uma legislação estrangeira sobre as demais, especialmente em uma época em 

que o reforço dos atributos nacionais era fundamental. Florêncio é sutil nas 

                                                                                                                                               
Chamam-se a esses mandados, mandats de comparation, de depôt, d’amener, et d’arrêt; e poderá 

conceder fiança, se emquanto lhe prouver. Quando o processo fica terminado, o juiz communica-o 
ao procurador da Republica, isto é, ao promotor publico; e, conforme as requisições deste, e sem 
audiencia do accusado, ou o absolve desde logo, ou o manda submeter a julgamento; ou, como se 
diz entre nós, decreta a sua pronuncia, ou não. 

Eis ahi o tão festejado systema francez; é o verdadeiro regime do ‘arrocho’. Eis como em circular de 
10 de Dezembro de 1897 se dirigia o Ministro da Justiça aos procuradores da Republica, 
recommendando a applicação das novas disposições: 

‘Tem-se dito, e com razão, que os artigos 3º, 7º, 8º e 10 constituem as disposições fundamentaes, e 
verdadeiramente dominantes da lei. Elles proclama, com effeito, o direito para o acusado, de 
organizar sua defesa, desde o começo mesmo da informação prévia, e garantem o livre exercicio 
desse direito por meio de regras absolutamente novas, e oppostas ás da legislação anterior. Os 
autores do Codigo de Instrucção Criminal haviam considerado o segredo da instrucção como 
indispensavel á manifestação da verdade. Pensavam que o accusado devia, até o encerramento da 
informação, ficar só, sem apoio, ou advogado, em face do juiz encarregado de investigar e de reunir 
as provas de sua innocencia, ou de sua culpabilidade. [...]”. 
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comparações nas duas oportunidades, embora pudesse tê-las feito mais 

arduamente138. 

Perante o 1º Congresso Nacional do Ministério Público, Florêncio realizou um 

breve escorço histórico – da Grécia à Revolução Francesa –, como não raro fazem 

os juristas, até as principais reformas processuais penais do Império e da República 

até 1930139. O desembargador frisou que os sistemas penais (acusatório, inquisitório 

_______________  
 
138 Os dois motes ou fios condutores das palestras – originalidade do Código e interpretação judicial – 

resultaram em diferentes enfoques. Ao abordar a originalidade do Código, Florêncio explora as 
inovações mais relevantes do texto; ao destacar a interpretação judicial, ele sistematiza os 
princípios pelos quais a interpretação deve se guiar. E, nessa tarefa interpretativa, a remissão aos 
Códigos Italiano e Francês foi muito menos evitada do que quando falou sobre a originalidade do 
Código Brasileiro, em especial no que concerne às “nulidades”, “preclusão” e “formalidades 
essenciais” – os dois últimos assuntos exclusividade da palestra de 1943. 

139 Nesse ponto, Florêncio afirma, como fato, a adoção do sistema acusatório pelos gregos e 
romanos; enquanto no Medievo teria predominado o sistema inquisitório e; a Revolução francesa 
teria escolhido o sistema processual penal misto. Cf. RF, v. XCII, nov. 1942, pp. 331-332: 
“CODIFICAÇÃO DO PROCESSO PENAL 

Entre as várias codificações de normas jurídicas, a do processo penal afigura-se-nos da maior 
relevância, pois no desdobramento do rito processual se chocam dois grandes interêsses – o da 
defesa social e o da liberdade civil, - prevalecendo ora um, ora outro, segundo as ideias e as 
instituições políticas dominantes nos diversos estádios da civilização. Se na Grécia e na República 
Romana se desenvolveu o sistema acusatório, em que prevalece o interêsse individual sôbre o 
interêsse público, predominou na Idade-Média e culmina sob o absolutismo dos reis o sistema 
inquisitório, que se preocupa principalmente do interêsse público, com o sacrifício da liberdade 
individual. Com o advento da Revolução Francesa e a instituição das monarquias constitucionais, 
dão-se aos povos a inamovibilidade da magistratura e o tribunal do juri e se concebe e realiza o 
sistema processual penal misto, conciliando o que havia de aproveitável nos sistemas precedentes 
e procurando estabelecer o equilíbrio entre os dois interêsses em conflito. Tôda reforma de 
processo penal traz, assim, de modo profundo, o cunho indelével do seu tempo. 

Essa condição de tôda reforma do processo penal não poderia deixar de se verificar também no 
Brasil. O Código do Processo Criminal do Império (lei de 29 de novembro de 1832), promulgado sob 
a influência dos princípios difundidos pela Revolução Francesa, recebe também o sêlo que lhe é 
impresso pelas peculiaridades inerentes àquele memorável momento histórico brasileiro. Recém -
liberto o país do regime de colônia e do jugo do govêrno absoluto, absorvente e excessivamente 
centralizador, aquele Código devia ressentir-se, como se ressentiu, da exageração das ideias 
liberais triunfantes e das tendências para o federalismo nas Províncias. Como observa JOÃO 
MENDES JÚNIOR, dava-se ‘um imenso salto do Livro V das Ordenações Filipinas para o libérrimo 
regime do Código do Processo Criminal’. E as influências locais, impondo os homens que queriam 
para juízes, habituaram-se a ditar condições ao govêrno; agitavam-se as ideias de descentralização, 
com a federação das Províncias; as revoluções lavraram por todo o Império; a ordem pública se 
encontrava permanentemente em perigo. Nessa atmosfera agitada, para salvar e fortalecer o 
princípio da autoridade, surge então a lei de 3 de dezembro de 1841, como trinta anos depois, 
pacificadas as Províncias, operar-se-ia, em consequência da reação liberal, a notável reforma de 20 
de setembro de 1871. 

Com o advento da República e a promulgação da Constituição de 24 de fevereiro de 1891, passando-
se do regime unitário para o de ampla federação e erigindo-se as antigas Províncias em Estados 
federados, estabeleceu-se a dualidade de competência para a legiferação processual e, em 
consequência, foram os Estados promulgando os seus códigos de processo. Mas assim como os 
diferentes códigos de processo civil observaram a estrutura do Regulamento n.º 737 de 1850, os de 
processo penal consolidaram mais ou menos, a legislação herdada do Império, com as alterações e 
os acréscimos aconselhados pela experiência ou ditados pelas peculiaridades locais, com exceção 
talvez apenas do código sul-riograndense, que apresentava, sôbre o processo anterior, sensíveis 
modificações, inspiradas, sem dúvida, nos trabalhos dos grandes mestres da escola penal positiva.  
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e misto) eram marcados indelevelmente pelo próprio tempo, conforme o confronto 

entre “defesa social” e “liberdade civil”. Vê-se que, apesar da concessão às 

contingências históricas, o jurista não se desgarrou dos grandes esquemas de 

“interesse público” e “liberdade individual” (RF, v. XCII, nov. 1942, p. 331). 

De qualquer forma, Florêncio atribuiu uma importante influência francesa e 

liberal no Código de Processo Criminal de 1832, que foi redesenhada com as 

reformas processuais, em meio a turbulências políticas e ao anseio pela 

descentralização do poder nas Províncias (Leis de 3 de dezembro de 1841 e de 20 

de setembro de 1871). Com a dualidade processual estabelecida na Constituição de 

1891, o desembargador gaúcho explicou que boa parte dos códigos estaduais teria 

se inspirado no sistema imperial – à parte o código sul-riograndese, inspirado no 

positivismo criminológico. Florêncio ressaltara o papel da Revolução de 30 para 

fortalecer a “unidade nacional”, dentro desse movimento histórico de centralização 
ou descentralização do poder no Brasil (RF, v. XCII, nov. 1942, pp. 331-332). 

Afirmou, ainda, que o Código não se distanciava da tradição processual 

brasileira, embora houvessem “não poucas inovações, sem dúvida aconselhadas 

pela lição da experiência, ou ditadas pela técnica, como a simplificação das formas, 

ou ainda determinadas pela necessidade de providências práticas” com relação aos 

novos institutos do Código Penal (RF, v. XCII, nov. 1942, p. 332). Implicitamente, os 

parâmetros de comparação ainda são os códigos de processo penal estaduais – 

frente aos quais houve “modificações relativas”140 –, tal como se fez nos trabalhos 

das comissões de 1931 e 1934. 

Na conclusão da palestra, esse é o fio condutor que o autor escolhe para 

encerrar: 

[...] Percebe-se que na sua copa se esgalham institutos novos ou de feição 
nova, alimentados pela seiva vivificante da ciência e nos quais se refletem 
porventura algumas aquisições da experiência consubstanciada em 

                                                                                                                                               
Em consequência do movimento revolucionário de 1930, acentuando-se as novas tendências para o 

maior fortalecimento da unidade nacional, retoma-se a tradição de unidade do direito adjetivo. 
Refletindo, assim, o espírito que anima a nova ordem política, promulga-se afinal o Código de 
Processo Penal unificado, presando destarte o atual regime serviço inestimável ao Brasil.”. 

140 Cf. RF, v. XCII, nov. 1942, p. 332: “[...] Não raro, as modificações são relativas, isto é, o que pode 
constituir inovação em face do código do Distrito Federal e de alguns Estados, não o é em relação a 
outro, ou outros. E, como seria trabalho árduo e escusado estabelecer detalhadamente a 
comparação entre cada uma dessas codificações e o novo Código, as observações que aqui 
aduzirmos sôbre algumas das mais importantes inovações deverão ser entendidas relativamente à 
grande maioria das legislações então vigentes no país sôbre o processo penal.”. 
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legislações de povos de alto nível cultural jurídico; mas o seu tronco 
mergulha as suas raízes profundas nas entranhas da nacionalidade. 
Não é o novo código como roupagem vistosa de figurino confeccionado sob 
o modelo de Roma ou Paris, com que se possa ataviar qualquer manequim. 
Vê-se, claramente, do conjunto de suas normas, que é obra brasileira, 
talhada para o Brasil. Terá sem dúvida imperfeições; mas só exige a 
perfeição quem desconhece a vida. (RF, v. XCII, nov. 1942, p. 337).  

Roma ou Paris não são meros exemplos, mas referências explícitas (e 

jocosas) aos Códigos Rocco de Processo Penal Italiano (1930) e Napoleônico de 

Instrução Criminal (1808), grandes obras processuais penais141, o que sugere que 

tenham sido utilizados como parâmetro de comparação com o CPP recém-

promulgado. Cumpriu ao desembargador “abrasileirar” o CPP – embora haja intenso 

diálogo doutrinário internacional, o Brasil não é “qualquer manequim” ao qual se 
atribui soluções prontas. Nossa realidade complexa exige respostas originais ou 

encontradas na história nacional; tampouco era o CPP uma “roupagem vistosa de 

figurino confeccionado”, mas um documento jurídico que exigiria aperfeiçoamento 

contínuo. 

Na palestra perante a 1ª Conferência Nacional de Desembargadores, 

Florêncio pareceu ter se preocupado menos em apontar as novidades do CPP e 

mais em indicar os princípios de sua interpretação, ou seja, não somente comparar 

os institutos processuais franceses e italianos com aqueles adotados no Brasil, mas 

apontar os principios de acordo com os quais os desembargadores deveriam se 

guiar142. 

Mas, uma vez promulgada, a legislação adquiriria vida própria, se 

distanciando de seus autores e dependendo da interpretação que os juízes lhe 

dariam. É por isso que, ao fim, Florêncio entendia a presença dos participantes da 

Comissão Revisora na 1ª Conferência Nacional dos Desembargadores como a de 

_______________  
 
141 Deve-se apontar que, apesar do uso da mesma designação, a “forma-código” foi 

significativamente distinta nos séculos XIX e XX, o que também observou Sontag (2008, pp. 27-28). 
A tentativa de regular todos os aspectos da vida foi frustrada nas primeiras experiências, mas 
sobreviveu o ímpeto de sistematizar categorias gerais. As codificações do século XX manteriam 
somente a estrutura temática hierarquizante (livro, capítulo, título, artigo, parágrafo, inciso e alínea), 
buscando se orientar por princípios interpretativos gerais que suprissem as lacunas e resolvessem 
os conflitos de normas. 

142 Devido à “finalidade social” a ser cumprida pela judicatura, Florêncio considerou necessário que 
estejam orientados quanto ao “alcance teleológico dos textos”, “sua sistemática” e seus “princípios 
informativos fundamentais, que são como leit motiv de uma composição sinfônica em meio da 
complexa e policroma contextura da lei.” (RF, v. XCVI, out. 1943, p. 6). 
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são meros “informantes do elemento histórico das novas codificações.”143 (RF, v. 

XCVI, out. 1943, p. 5), posição que foi o fio condutor pretendido pelo jurista até o fim 

da palestra e que deu o tom da participação de seus companheiros de comissão. 

Nelson Hungria, que palestrara no dia anterior sobre o Código Penal, evocara uma 

posição mais contundente ao dizer que “[d]ireito não é confusão de agudos e 
pianíssimos, não é babel de idiomas, [...] é ordem e disciplina, é ritual e harmonia.” 

(ANAIS, 1944, p. 323). Mesmo ele, contudo, tinha sua participação restrita nesses 

termos, o que não seria um empecilho para o adepto mais conhecido do tecnicismo 

jurídico no Brasil. 

Já Florêncio se preocupara em apontar que “[c]ompreende-se hoje a lei como 

um fenômeno social”, menos dependente da vontade individual – “[a] intenção do 

legislador” – do que da interação entre o meio e seus intérpretes. Uma vez publicada 

a lei, o legislador se torna “uma ficção, mera alegoria, ‘a personificação imaginária 
de um complexo de vontades convergentes e talvez em parte dissentâneas, 

conducentes à formação da lei’.”. A interpretação da lei, segundo o desembargador, 

deveria ser encontrada na vontade “autônoma” do Estado (RF, v. XCVI, out. 1943, p. 

5). Como se pode ver, essa era uma posição significativamente distinta da técnica 

de Hungria. 

Ele ressaltou que os elaboradores e revisores dos Códigos não agiram por 

arbítrio, contando com a “sábia assistência e segura orientação” de Francisco 

Campos e a “supervisão do eminente Sr. Getúlio Vargas, Presidente da República”. 
E, ainda assim, as escolhas tomadas “mergulham as suas raízes profundamente na 

consciência jurídica da nacionalidade.” e “exprimem a cristalização do esfôrço, da 

experiência, da obra secular da nossa civilização, no domínio jurídico penal.”. 

Concluiu, após citar Ihering, que o é “o espírito da época que desliza nos materiais 
_______________  
 
143 Cf. RF, v. XCVI, out. 1943, pp. 5: “N. da R. – Dissertação pronunciada por ocasião da Conferência 

dos Desembargadores realizada em julho de 1943 (D.F.) – Antes de abordar o tema principal 
proferiu o orador as seguintes palavras: 

‘Certo, nada poderia haver de mais honroso para nós, que fizemos parte da comissão revisora e 
elaboradora dos Códigos Penal, do Processo Penal, e da Lei das Contravenções Penais, do que a 
nossa participação, como «assistentes assessores», nos relevantes trabalhos da Conferência de 
Desembargadores, a convite do seu ínclito presidente, o ilustre desembargador EDGAR COSTA. E 
a honrosa distinção sobe de ponto, de vez que essa colaboração é encarecida como indispensável 
«para o completo êxito» da conferência, «em que são apreciadas as dúvidas e divergências de 
interpretação surgidas na execução dos referidos Códigos». De minha parte, vos confesso que o 
convite, pôsto nesses têrmos, sobremodo me confunde, pois bem sei que a lei, com a promulgação, 
adquire vida própria, autônoma; separa-se dos seus autores; mostra-se com sua hábil aplicação, 
mais previdente e por isso mesmo mais sábia do que o legislador. Entendo, assim, a nossa 
interferência, apenas como informantes do elemento histórico das novas codificações’.”. 
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que tem à mão, sem que o próprio legislador o pressinta.”. E, reforçando a mesma 

ideia organicista, comparou o direito a uma planta, ambos que “toma[m] 

imperceptivelmente os elementos de sua vida do mundo em que tem suas raízes e 

do ambiente em que vive.” (RF, v. XCVI, out. 1943, pp. 5-6). 

O desembargador reconhecia apenas de forma indireta e abstrata a 

participação humana na codificação, ressaltando a “imperfeição humana” no aspecto 

comunicativo144, do que se espera que surgissem dúvidas mesmo nos códigos bem 

redigidos. Ele faz citação direta e indireta a Carlos Maximiliano para confirmar seu 

argumento: “a lei escrita ‘é a estática; a função interpretativa a dinâmica do direito’” 
(RF, v. XCVI, out. 1943, p. 6). Para reforçar seu argumento, citou o exemplo da 

jurisprudência italiana, que revora alguns dos dispositivos de seus códigos 

promulgados. Ao concluir a conferência, Florêncio retorna a esse mote, entregando 

aos magistrados a tarefa de dar “sentido, vibração, vida” aos textos legais145 (RF, v. 

XCVI, out. 1943, p. 11). 

Ponderamos acerca da influência realismo jurídico sobre as concepções que 

Florêncio apresentou, pois ele conhecia o direito como um “fenômeno social”, 

orgânico, a ser concretizado no momento de sua aplicação e de acordo com os 

interesses do Estado – da sociedade, da nação, ou seja, em atenção à realidade 

nacional – e não mais do legislador. A interpretação subjevista da lei é ultrapassada. 

_______________  
 
144 Curiosamente, nesse ponto, Florêncio utiliza a mesma expressão que Bilac Pinto utilizara em 

artigo de maio de 1937, que tratava da (in)constitucionalidade da Lei nº 319 de 25 de novembro de 
1936, que estabeleceu o recurso de revista. Bilac Pinto escreveu: “E’  preciso que se não esqueça 
que a palavra é um máu vehiculo do pensamento e que a apparencia translucida da fórma, não 
revela todo o conteudo da lei, restando sempre margem para duvidas.” (RF, v. LXX, mai. 1937, p. 
203). Já Florêncio proferiu, em sua conferência: “Sendo, porém, a lei lavor de homens, participando, 
portanto, da imperfeição humana, e, por outro lado, sendo a lingua um mau veiculo do pensamento, 
é natural se observe que, ‘por mais hábeis que sejam os elaboradores de um código’, surjam, logo 
depois de promulgado, ‘dificuldades e dúvidas sôbre a aplicação de seus dispositivos’, pôsto bem 
redigidos.” (RF, v. XCVI, out. 1943, p. 6). 

145 Cf. RF, v. XCVI, out. 1943, p. 11: “CONCLUSÃO 
Nos princípios informativos gerais teremos, destarte, segura orientação para a exegese dos textos. 

Não direi que serão como os fios de Ariadne, pois é de presumir que nos meandros da nova 
codificação não existem dédalos nem minotauros; mas se os houvesse, é bem de ver que a vossa 
inteligência, iluminada pela vossa cultura e servida por uma longa experiência, amadurecida no trato 
das leis e no contacto com os conflitos dos interêsses humanos, constituirão penhor seguro de que 
tôdas as dificuldades serão brilhantemente vencidas. Consoante já declarei, os Códigos, com a sua 
promugação, ibertaram-se dos seus elaboradores; adquiriram vida própria, autônoma. A vós, seus 
aplicadores, a magna tarefa de imprimir aos textos sentido, vibração, vida, esclarecendo-lhes as 
obscuridades, preenchendo-lhes as lacunas, aplainando-lhes as imperfeições.”. 
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A citação a Ihering é, inclusive, outro indício, vez que era uma das referências de 

citação dos realistas dos anos 30146. 

No Brasil, essa teoria do direito é caracterizada pelo antiformalismo (e 

anticonceitualismo); pelo pragmatismo na aplicação de princípios interpretativos, 

tendo em conta fins sociais e/ou o interesse do Estado, e; pelo antiliberalismo 

(político e econômico), que iguala o juiz ao legislador na atividade de desenvolver 

constantemente o direito de acordo com a realidade (GARCIA NETO, 2008, pp. 91-

96; 116; 123; 131-135; 155). De um ponto de vista externo, é possível dizer que se 

trata da “concepção social do direito” – a qual, recordamos, protagonizou, no direito, 

reforma do ensino superior de Francisco Campos (1930-1932), o projeto da 

Comissão Elaboradora e, possivelmente, os trabalhos da Comissão Revisora, 

conforme relato de Narcélio de Queiroz (RF, v. XCIII, jan. 1943, p. 458). 

Resta, portanto, ter em conta que essa é uma chave de leitura possível para 

as inovações do Código, embora a densidade das fontes raramente faça essa 

concepção emergir na superfície147. A abertura das normas para a interpretação 

_______________  
 
146 Como se vê em GARCIA NETO, 2008, p. 89, que se refere a Alberto Torres, Oliveira Viana e 

Francisco Campos, entre outros: “Uma importante característica desses autores que compuseram 
essa corrente crítica foi sua versatilidade intelectual. Enquanto a doutrina jurídica liberal (1870-1930) 
estava associada ao bacharelismo, os autores dessa corrente realista dos anos 1930 buscavam 
uma leitura interdisciplinar da realidade e, para tanto, aproximavam-se da sociologia, da economia e 
da psicologia. Essa interdisciplinariedade aproximava-os do realismo jurídico norte-americano e do 
sociologismo continental. 

Esses autores liam e citavam a jurisprudência sociológica de Roscoe Pound (1870-1964, Sociological 
Jurisprudence) e o realismo jurídico norte-americano de Benjamin Nathan Cardozo (1870-1938, 
Suprema Corte), Karl Llewellyn (1893-1962), Louis Dembitz Brandeis (1856-1941, Suprema Corte) e 
Harlan Fiske Stone (1872-1946, Suprema Corte). Interessavam-se também por autores alemães e 
franceses do período, tais como Rudolf von Ihering (1818-1892), Raymond Salleilles (1855-1912), 
François Gény (1861-1959), León Duguit (1859-1928), Louis Josserand (1868-1941), Santi Romano 
(1875-1947), Maurice Hariou (1856-1929) e Georges Gurvitch (1894-1965).”. Seria despiciendo 
comentar as influências de cada autor, uma vez que as características gerais do realismo jurídico 
são conhecidas e já foram apontadas neste trabalho. O interessante é como essas características 
gerais, que aparecem no discurso de Florêncio, foram aplicadas no processo penal desde a sua 
reforma legislativa. 

147 A “recepção” do realismo jurídico é mediada pela diferença razoável de sistemas e, por 
consequência, objetos de estudo entre os juristas de sistemas continentais ou aqueles da common 
law. Enquanto lá o comportamento dos juízes enseja a formação de precedentes (forma de criação 
do direito), motivo pelo qual o realismo poderia tender ao “absolutismo jurídico”; em países de 
sistema continental, a preocupação fundamental é da adequação da lei à realidade e, portanto, de 
sua formação e eficácia. Cf. SABADELL, 2017, p. 249-250: “No caso da sociologia jurídica, os 
problemas complicam-se ainda mais pelo fato de existirem hoje duas grandes famílias de sistemas 
jurídicos. Os sistemas fundamentados da supremacia [sic] do legislador e aqueles fundamentados 
na supremacia da jurisprudência. No primeiro caso, a principal fonte do direito é o conjunto das 
normas escritas, que correponde à vontade das autoridades políticas. Este modelo tem a sua 
origem nos países da Europa continental, sendo adotado, hoje, em grande parte do mundo, 
inclusive na América Latina (legicentrismo). No segundo caso, o elemento mais importante do 
sistema jurídico é a tradição estabelecida na vida política e nos tribunais em relação a determinados 
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judicial é um fenômeno, aliás, próprio das codificações do século XX (SONTAG, 

2008, pp. 27-28). Acreditamos que esse tenha sido o caso da ampliação do conceito 

de flagrante para abranger a modalidade ficta; da adoção do princípio do livre 

convencimento motivado; da abertura dos quatro critérios para a prisão preventiva; 

da não preclusão probatória do juiz e; da alta possibilidade de convalidação de atos 

nulos. Essas mudanças, que enfatizaram a atuação judicial no processo, serão 

especialmente discutidos no cap. 4, a partir da analítica do poder de Foucault e de 

uma síntese dos debates durante o período. Com isso, procuramos entender como 

esse aparato pretendia produzir a verdade e controlar a liberdade com uma estrutura 

mais flexível, otimizada, e como esses aparatos foram elaborados. 

 

                                                                                                                                               
problemas. Este é o sistema que se formou na Inglaterra e que continua válido em quase todas as 
ex-colônias da Coroa Britãnica (“direito comum”, common law). 

Dependendo do sistema jurídico de cada país, os sociólogos do direito possuem uma visão sobre o 
que é o direito e orientam a sua pesquisa de forma diferente. Assim, a sociologia jurídica nos países 
legicentristas interessa-se particularmente pelos mecanismos de formação e pela eficácia das leis; 
na tradição da pesquisa anglo-saxã prevalece, ao contrário, o interesse pelos operadores do 
direito.”. 
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3 UM PROCESSO, DUAS JUSTIÇAS 

A extensão geográfica do país e a dificuldade de administração das 

províncias e municípios tinha colaborado para a adoção e manutenção do modelo 

federativo. Por motivo semelhante os constituintes do início da República optaram 

pela descentralização da competência legislativa processual, atribuindo-a aos 

Estados, para que legislassem conforme a conveniência de sua organização 

judiciária. Os constituintes de 1891 adotaram o regime de multiplicidade do processo 

penal e dualidade da magistratura (federal e estadual). Dessa forma, à União coube 

a competência de legislar sobre direito penal e, aos Estados, a de legislar sobre 

processo penal e organização judiciária – o processo e a organização do Distrito 

Federal e da Justiça Federal, recém criada, eram exceção, a ser legislada pelo 

Congresso Nacional. 

Ricardo Sontag foi o único a tratar dos debates acerca da manutenção da 

unidade do direito penal – uma ideia que, no século XIX, estava atrelada à unidade 

do Estado. Ao abordar um texto de Aristildes Milton, Sontag demonstra que era 

consenso que os Estados deveriam legislar sobre organização judiciária – Milton 

atribui a experiência às falhas do Ato Adicional (de 1834) e a necessidade da Lei de 

Interpretação (1840) – de modo que, por consequência, o processo também foi 

atribuído à sua competência legislativa (SONTAG, 2011, pp. 90-92). 

Além da oposição entre os constituintes (como o unitarista José Hygino e o 

dualista Leopoldo Bulhões), se confrontaram os positivistas Raymundo Nina 

Rodrigues e João Vieira de Araújo – aquele pela multiplicidade e este pela unidade 

gradualista. Esse debate é importante porque opôs – até mesmo dentro da fala de 

Vieira de Araújo – os modelos de “’código-espelho’ (de uma comunidade ou 

identidade)” e de “’código-produtor (de identidades, de unidade nacional)”. Se os 

constituintes tiveram a preocupação em atrelar a unidade da Nação à unidade do 

direito substancial, a proeminência dos debates se deu a favor da multiplicidade da 

organização política-judiciária do Brasil (SONTAG, 2011, pp. 109, 114, 120-122). 

A experiência da multiplicidade foi, aparentemente, bastante negativa. Os 

constituintes de 33 precisaram encontrar uma fórmula que separasse o processo da 

organização judiciária: o primeiro, uno; o segundo, delegado aos Estados. A 

especificidade pela qual a multiplicidade processual foi abandonada e a organização 

judiciária foi mantida – considerando ainda a extinção do primeiro e segundo grau da 



 
 

107 

Justiça Federal entre 1937-1945 –, nunca foi propriamente estudada, embora a 

unidade do processo seja mencionada148. 

Gomes, que estudou o discurso historiográfico dos anos 40, observou a 

“forte conotação cartográfica” da concepção de nação brasileira como “’território’”149, 

marcando não só as fronteiras, mas também a complementariedade entre o discurso 

histórico e o geográfico. Segundo ela, “a unidade é a própria saga de nossa história: 

ela é o objetivo do Estado; ela é a glória do ‘ser’ brasileiro” (1996, pp. 24-25). A 

autora relembra a sugestão de Foucault, para o qual “a ideia de território estará 

remetida, antes de tudo, a uma noção jurídico-política: como ‘aquilo que é controlado 
por um certo tipo de poder’, seja em nível nacional, regional ou local” (GOMES, 

1996, p. 24). 

Esse certo tipo de poder é, antes de tudo, um poder legitimado em termos 

jurídico-políticos – o poder soberano, que “organiza o espaço a partir de um eixo que 
vai do centro, onde está a capital, para a periferia.” (FONSECA, M. A., 2012, p. 204). 

Partindo do pressuposto de que a jurisdição, atribuição política e jurídica de julgar 

sobre uma porção do território nacional, é o dispositivo que media a relação entre o 

poder soberano e a normalização (BORGES, 2005, p. 69), a unidade do processo é 

o sinal mais visível desse exercício do poder soberano. 

Já na primeira reunião da 13ª, a nomenclatura da subcomissão gerou 

dubiedade entre os membros. Cândido se apresentou como favorável à “unificação 

do Código de Processo”, motivo pelo qual deveriam fazer um único código. Sá Freire 

_______________  
 
148 Como em SILVEIRA, 2013; NUNES, 2016; SONTAG, 2011. 
149 O que se observou também nas fontes consultadas, como na “Mensagem apresentada pelo 

Presidente da Republica ao Poder Legislativo, em 3 de maio de 1937” (RF, v. LXX, jun. 1937, pp. 
639-642): “[...] Durante muito tempo, o nosso processo evolutivo comprehendeu apenas as faixas 
mais acessiveis do longo littoral com irradiações espaçadas para o interior, dividido o paiz em zonas 
relativamente estanques, salvo onde a expansão economica recebeu impulsos excepcionaes. Esse 
crescimento em nucleos, falho de intercommunicação, se reflectia na vida do Estado, como 
coordenador e interprete das necessidades nacionaes. 

Atravessando regimes politicos e phases diversas de economia, não conseguimos modificar a 
physionomia adquirida inicialmente, apesar de vasta e variada legislação. Para grupos apreciaveis 
de população, o Estado era quasi uma entidade desconhecida, apenas fazendo-se presente pela 
percepção de tributos mal lançados e improductivamente applicados. 

[...] 
Sem intenção critica, mas apenas a titulo de referencia, póde-se dizer que os homens de Estado, no 

Brasil, sempre agiram convencidos de que, na solução de determinado problema, se encontrava a 
chave do progresso geral do paiz. Para alguns, simples questões de orçamento ou de 
alphabetização extensiva e rapida resolviam tudo; para outros, o segredo estava na politica tarifaria, 
emquanto o maior numero se apegava a meras formulas de organização politica. 

As soluções exigidas pela realidade são, entretanto, mutiplas e não raro condicionadas a factores 
variaveis. [...]”. 
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e Astolpho se ativeram a uma interpretação restritiva do Decreto nº 19.684/1931, 

alegando que este havia nomeado os juristas para escrever um Código de Processo 

para o Distrito Federal e para a Justiça Federal (JB, 7 mai. 1931, p. 6). 

A redação do decreto, por outro lado, era “Processo Penal para o Distrito 

Federal e para a Justiça Federal, inclusive processo policial.” (art. 2º do Decreto nº 
19.684). Em episódio posterior, na reunião de instalação da Comissão de 

Reorganização da Justiça Nacional, Cândido relataria os trabalhos da 13ª e diria 

que, para Sá Freire, a subcomissão deveria fazer três códigos (DO, 4 ago. 1932, pp. 

14933-14934). De qualquer modo, a 13ª Subcomissão evitara o assunto, certamente 

devido às paixões que suscitava.  

O tema foi inescapável na CRJN e na Comissão do Itamaraty. Miranda 

Valverde foi o único a levantar a bandeira da multiplicidade processual na CRJN, 

sob o argumento de que não compreendia como se daria a unidade do processo 

sequer nos princípios gerais. Na Comissão do Itamaraty, o debate foi acirrado, mas 

não se reportou especificamente ao processo penal, de modo que não houve 

dilemas na redação do anteprojeto de Constituição, que consagrou a unidade 

processual150. 

Na Constituinte de 1933, a questão sofreu entraves. Como a unidade não 

fora consagrada no anteprojeto da Comissão dos 26, as bancadas dos deputados 

constituintes rearrajaram suas posições até o momento da votação. Uma vez 

determinada, no art. 11 das disposições transitórias da Constituição de 1934, o 

problema seria sua concreta efetivação no Código de Processo Penal – como, por 

exemplo, o problema de fixar institutos que exigissem a alteração da organização 

_______________  
 
150 Criada para elaborar o anteprojeto de Constituição em meio à efervescência da Revolução 

Constitucionalista de 1932, a Comissão do Itamaraty ficou assim conhecida por suas reuniões se 
realizarem naquele Palácio. Segundo Bruno Arthur Hochheim, em dissertação especificamente 
sobre essa comissão, era “um importante espaço de consolidação do Governo Provisório, uma vez 
que o colegiado foi escolhido a dedo pela cúpula do Governo, ao passo que a Assembleia 
Constituinte foi formada também por vários elementos oposicionistas” (2017, p. 10). Os debates 
ficaram marcados pelo enfrentamento entre os centralizadores e os defensores da autonomia 
estadual. Dentre seus vários componentes – ministros e políticos experimentados150 – estava 
presente, mais uma vez, Carlos Maximiliano, como relator-geral. Os trabalhos se deram até maio de 
1933, de modo que os trabalhos da CRJN – ainda em andamento – importaram para a discussão do 
Poder Judiciário, que foi a mais polêmica (HOCHHEIM, 2017, p. 155).  

Artur Ribeiro, crítico do conflito das competências federal e estadual e da má organização da Justiça 
Federal, propôs um “sistema judiciário misto, no qual haveria judiciário estadualmente organizado 
mas dentro de regras impostas na Constituição Federal, conferindo à magistratura uma série de 
garantias” (HOCHHEIM, 2017, p. 156). O debate dividiu opiniões e fez uma série de questões 
secundárias serem levantadas, entre as quais a unidade processual e judiciária. 



 
 

109 

judiciária em todo o país, a integração dos tribunais estaduais e superiores pela via 

recursal, a divisão das competências entre as Justiças e a determinação da 

competência territorial. 

3.1 “HÁ CIDADÃOS QUE PRECISAM SABER COMO DEFENDER-SE TANTO NO 

SUL COMO NO NORTE”: A COMISSÃO DE REORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA 

NACIONAL (CRJN) 

Bento de Faria entregou, ao Ministro da Justiça e na qualidade de Procurador-

Geral da República (cargo que, à época, somente era ocupado por quem fosse 

Ministro do Supremo Tribunal Federal), um parecer no qual buscava reorganizar “a 
justiça nacional” de acordo com as “exigências do nosso meio.” (RF, v. LVIII, jan. a 

jul./1932, p. 139). Ele defendia a dualidade das justiças – federal e estadual –, a 

serem articuladas pela via recursal, bem como a criação de tribunais regionais (a 

partir da realocação dos juízes federais de primeiro grau, que tinham poucos 

processos a julgar), que comporiam a esfera recursal juntamente ao STF. 

Sua posição era, de qualquer modo, pela “unidade do direito nacional sem a 

possibilidade das interpretações diferentes na aplicação do mesmo preceito legal.”. 

Com isso, Faria explicou, seria necessária a adoção de um único código de 

processo no país, porque “[n]ão há justificativa para ajuizar por forma desigual, a 

igual relação de direito nesta ou naquela unidade da Federação.”, “ressalvando-se, é 

óbvio, a diversidade de determinados detalhes exigida pela extensão territorial de 

aguns Estados e suas dificuldades de comunicação interna.” (RF, v. LVIII, jan. a 
jul./1932, pp. 139-140). 

Seus argumentos não eram muito distintos daqueles opostos por Cândido de 

Oliveira Filho, na 13ª Subcomissão. Pouco tempo depois do posicionamento de 

Bento de Faria, ele foi nomeado presidente da Comissão de Reorganização da 

Justiça Nacional, designada em portaria pelo MJNI (DO, 7 jul. 1932. p. 13048). Seus 

integrantes eram Carlos Maximiliano Pereira dos Santos, Octavio Kelly, Cândido de 

Oliveira Filho, José de Miranda Valverde e Antonio Pereira Braga. A princípio, o 

objetivo da comissão era elaborar “um anteprojeto de reorganização da justiça 
nacional, bem como da unificação do direito processual em toda a República.” (DO, 

7 jul. 1932, p. 13048). As reuniões seguiram pelo ano de 1932 e 1933, normalmente 
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realizadas nos sábados e sendo publicadas em blocos, em dias quase sucessivos, 

na sessão do Ministério da Justiça no Diário Oficial. 

3.1.1 Organização dos trabalhos da CRJN 

A reunião de instalação, no dia 9 de julho, começou com algumas 

considerações de Bento de Faria (CM, 11 jul. 1932, p. 4). Como presidente da 

comissão, ele começou a reunião expondo a importância da CRJN para o Governo 

Provisório e a dificuldade da missão de escrever um anteprojeto de reorganização 

da Justiça brasileira. Exaltara também o valor do serviço que estariam cumprindo em 

nome do Estado, fosse dentro do regime político (ainda a ser adotado) ou perante a 

comunidade internacional (DO, 4 ago. 1932, p. 14931). O papel da Justiça era, para 

ele, determinante para uma “reforma constitucional sólida” e para o “Estado de 

direito” – os quais só lograriam seus objetivos se a Justiça fosse 

[...] eficiente de garantias e responsabilidades de juízes e tribunais, que 
possam assegurar a coletividade e certeza da prestação de justiça, sem 
indiferença, sem negligência, sem demoras e, sobretudo, sem 
preocupações outras que não sejam a de dar a cada um o que lhe deve 
pertencer. (DO, 4 ago. 1932, p. 14931). 

A relevância desse trecho se dá pela referência implícita à politização do 

Judiciário, acusação presente nos motivos que levaram a Revolução de 1930 

acontecer. O que Bento de Faria quer dizer, no contexto, é que essa politização – 

uma “preocupação outra” – desarranjava toda a estrutura do Judiciário, ignorando o 

pleito do cidadão comum e sendo incapaz de firmar uma orientação única sobre as 

teses jurídicas. Ele concluiu que a própria comissão, extremamente necessária, 

deveria ser igualmente impecável. 

Declarando os trabalhos iniciados, Bento de Faria declara que, mesmo sendo 

presidente da CRJN, não tinha posições convictas. Evita se posicionar pela falência 

da dualidade da Justiça no regime federativo, nem sobre a necessária proscrição do 

modelo constitucional estabelecido. Segue reconhecendo as “notórias imperfeições” 

da justiça atual, que “concorrem para manter uma justiça sem meios eficientes de 
assegurar a unidade do direito nacional.”. Não querendo responsabilizar ninguém, vê 

menos culpa nos “executores de leis”, pois as leis eram “pelo menos já deficientes 

para uma época de remodelação universal.” (DO, 4 ago. 1932, p. 14932). Afirmou, 
em seguida, que não poderia haver independência da Justiça sem responsabilidade, 
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ou seja, com fiscalização permanente dos órgãos, em relativa subordinação e 

interdependência e mantida a hierarquia funcional. Bento aponta uma concepção 

“absolutista” de autonomia da Justiça que perturbava a estabilidade do direito151. 

Alguns, segundo Bento de Faria, defendiam a federalização da Justiça, 

unificando-a com os mesmos princípios e regras e colocando seus titulares na 

hierarquia funcional de um único órgão judiciário. Para eles, o Judiciário deveria ter o 

direito de escolha e nomeação de seus próprios membros, sem sofrer intervenção 

do Poder Executivo. Já outros, “talvez receosos pelos efeitos das transições 

bruscas, sem o necessário preparo dos organismos”, entendem que “o mesmo efeito 
se obteria com a articulação das duas Justiças – a federal e a estadual – mediante 

uma nova organização de competências e a instituição de recursos ordinários para 

os tribunais federais, a serem criados”, estando em seu topo uma Suprema Corte, o 

Supremo Tribunal Federal. Nesse ato, seriam suprimidos os cargos dos juízes 

federais cujos titulares comporiam Tribunais Regionais ou de Circuito, “em número 

fixado com atenção a extensão territorial do país.”. Com isso se pouparia dinheiro 

público e o trabalho “daqueles juízes, que, atualmente, na maioria das secções, 

vivem em quase inatividade.”, como também não se alteraria a autonomia das 
unidades da Federação (DO, 4 ago. 1932, p. 14932). 

Bento de Faria ressaltou que, independentemente da posição adotada pela 

comissão, havia necessidade de garantir ao Supremo Tribunal Federal as funções 

próprias de sua hierarquia e posição de autoridade, garantindo-lhe o papel de 

uniformização da jurisprudência e de “guarda permanente das garantias 

constitucionais”, ao invés dos encargos de ser instância recursal. Bento de Faria 

também destacara a necessidade de maiores garantias para o Ministério Público 

como “representantes diretos da Justiça e seus defensores permanentes, e não 

agentes do Poder Executivo.”. Defendia, ainda, a “unificação das fórmulas 

processuais, tornaria possível a instituição de um só Código de Processo Civil e 

_______________  
 
151 Cf. DO, 4 ago. 1932, p. 14932: “Si ao Poder Judiciario, como expressão da soberania nacional, há 

de ser outorgada a mais completa independencia no seu exercício, para colocá-lo ao abrigo das 
veleidades do interesse político ou das suas paixões, em benefício da vida do Estado, as relações 
dos seus órgãos, entre si, devem, entretanto, ficar sujeitas a relativa subordinação, a 
interdependencia, mantida a hierarquia funcional, sem essa autonomia de Justiça, a qual se tem 
extremado até ao absolutismo para impossibilitar a correção diréta e imediata, em detrimento da 
estabilidade do proprio direito. 

Nem eu, nem ninguem, póde compreender independencia sem responsabilidade e esta nunca se 
poderá fazer efetiva sem a fiscalização permanente.”. 
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Comercial”, de forma a garantir a segurança jurídica – no que se nota a ausência de 

comentários sobre o processo penal (DO, 4 ago. 1932, p. 14932). 

Apesar do tom conciliador com que pôs os termos dos trabalhos da CRJN, 

Bento de Faria clarificou que o Governo Provisório já decidiu sobre a conveniência 

da reforma, parecendo a ele que a comissão deveria afinar suas opiniões sobre 

duas questões. Formula-as da seguinte forma: “1º, qual dos dois sistemas deve ser 

o preferido para a reorganização da Justiça – o da sua unidade ou o da dualidade, 

com, ou sem, articulação das atuais Justiças – a estadual ou a federal?” e “2º, em 

que termos deve ser feita a unificação do direito processual para se tornar extensivo 

a todo o território nacional?”. Essas duas questões seriam a ordem do dia da reunião 

seguinte, no que as notas taquigráficas indicam o apoio dos integrantes: “(‘Muito 

bem! muito bem!’)” (DO, 4 ago. 1932, p. 14932). 

Em seguida, o presidente da Comissão sugeriu um regimento para organizar 

as reuniões152. Entre as questões suscitadas por Bento de Faria153-154, a mais 

_______________  
 
152 Segundo essa proposta, a comissão só poderia votar com a presença de todos os membros, mas 

decidiria em caso de ausência de algum deles; cada membro poderia falar duas vezes sobre o 
mesmo assunto, sujeito à discussão; os votos vencidos seriam sempre justificados; o presidente 
poderia tomar parte na discussão e terá direito ao voto cumulativo; a comissão está aberta a 
sugestões de qualquer cidadão e; as reuniões se darão nos sábados, às quinze horas, sem prejuízo 
de outras reuniões extraordinárias. 

153 Cf. DO, 4 ago. 1932, pp. 14932-14933: “O Sr. Octavio Kelly – Não compreendo a razão por que 
fica o presidente privado de voto. 

O Sr. Miranda Valverde – Nem da discussão ? 
O Sr. Presidente – Da discussão, não. Nela póde interverir. 
O Sr. Miranda Valverde – Deve poder discutir e votar. 
O Sr. Pereira Braga – Isso se justifica pelo risco do empate. 
O Sr. Presidente – Não ha êsse risco, porque a Comissão só delibera com a presença de seus cinco 

membros, além do Presidente. 
O Sr. Pereira Braga – Si não fosse jurista, ainda se compreenderia ; mas, sendo, não há razão para 

ser excluído. 
O Sr. Candido de Oliveira Filho – O Dr. Octavio Kelly reclama, com razão, o voto do Presidente. 
O Sr. Octavio Kelly – Acho que não há razão para que não tenha voto. 
O Sr. Candido de Oliveira – Póde dar-se empate. 
O Sr. Presidente – Empate, não ha, porque a Comissão só póde funcionar com cinco membros. 
O Sr. Candido de Oliveira – Póde dar-se dêsde que o Presidente vote tambem. 
O Sr. Miranda Valverde – Só se o Presidente tiver voto duplo. 
O Sr. Presidente – Isso não. Mas, são situações que lembro á Comissão. 
O Sr. Octavio Kelly – Dado o empate, póde-se considerar, como rejeitada a proposição. 
O Sr. Miranda Valverde – Eu preferia que o Presidente tivesse o voto cumulativo. 
O Sr. Pereira Braga – Não ha razão para se considerar como rejeitada a proposição, uma vez 

havendo número igual de votos de um e outro lado. Só mesmo o voto de Minerva.  
O Sr. Candido de Oliveira Filho – Não há inconveniente no voto de Minerva. 
O Sr. Presidente – Seria o voto cumulativo. 
O Sr. Octavio Kelly – Como ha em varios Tribunais. 
O Sr. Presidente – Mas o Presidente nunca tem voto duplo ; póde votar [a]penas para desempatar. 
O Sr. Octavio Kelly – No meu Estado os presidentes das Camaras Municipais tinham voto duplo. 
O Sr. Miranda Valverde – O meu modo de vêr é neste sentido que tenha voto cumulativo. 
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importante dizia respeito à publicidade das reuniões. Cândido respondeu a essa 

pergunta, obtendo a concordância do presidente: “Devem ser públicas. O assunto é 

de interesse nacional. Além disso, se aceitamos até a colaboração de estranhos!”. 

Com isso, Bento de Faria pediria franquia telegráfica, com o fim de “comunicar a 

todos os interventores e colégios interessados da República o início dos nossos 

trabalhos, dizendo que a Comissão receberá as sugestões que lhe forem trazidas.”, 

contando também com a divulgação da imprensa (DO, 4 ago. 1932, p. 14933). 

No decorrer da primeira reunião, foi necessário realizar correções de 

expectativas. Cândido e Pereira Braga acreditavam que a CRJN não iria elaborar um 

código de processo civil e outro de processo penal, mas Bento de Faria acabou 

corrigindo ambos155-156. Pereira Braga, que era membro da 12ª Subcomissão 

                                                                                                                                               
O Sr. Candido de Oliveira Filho – Si não, fica a questão sem solução. 
O Sr. Presidente – O Presidente deixando de votar, não fica sem solução. 
O Sr. Candido de Oliveira Filho – Desejamos a colaboração de V. Ex. Ela é imprescindível. 
O Sr. Presidente – E VV. Exs. a terão nas discussões ; mas deliberações é que eu não desejaria 

influir. 
O Sr. C[a]ndido de Oliveira Filho – Mas é materia magna. 
A Comissão decide que o Presidente tenha voto cumulativo.”.  
154 Cf. DO, 4 ago. 1932, p. 14933: “O Sr. Presidente – E concordo, tambem, com as sessões aos 

sabados, ás 15 horas ? 
O Sr. Pereira Braga – Parece-me até o dia mais apropriado. 
O Sr. Carlos Maximiliano – Sou o contrário de todos, mas, concordo. Aos sabados, gosto de ficar em 

casa, escrevendo. 
O Sr. Presidente – Si V. Ex. deseja outro dia ... 
O Sr. Carlos Maximiliano – Não ! Isso não tem importancia. Está bem que seja aos sábados. 
O Sr. Presidente – Então, será aos sábados, ás 15 horas.”. 
155 Cf. DO, 4 ago. 1932, p. 14935: “O Sr. Presidente – Oportunamente submeterei á Comissão a 

justificação do voto de V. Ex. Chamo, porém, desde já, a atenção da Comissão para o assunto, 
porque naturalmente ha de haver divergencias de detalhes, relativamente à extensão territorial de 
cada Estado, quanto a prazos, etc. 

O Sr. Miranda Valverde – Eu não concordo com a unidade do processo. 
O Sr. Carlos Maximiliano – Isso se discutirá na proxima sessão. O Sr, presidente está expondo 

apenas os pontos sobre os quais temos que meditar. 
O Sr. Presidente – Perfeitamente, na proxima sessão discutiremos os termos em que pode ser 

decretada essa unificação ou melhor se convem ou não a unidade a justiça. 
O Sr. Candido de Oliveira Filho – Esta Comissão não vai elaborar os codigos, mas, naturalmente, 

deve indicar as questões magnas... 
O Sr. Presidente – Perdão, a Comissão vai elaborar dois codigos, do processo civil e do processo 

criminal. 
Devemos estabelecer esta discussão preliminar para orientar as diretrizes, seguindo uma corrente ou 

outra. Portanto, na proxima reunião trataremos deste assunto, que é grave, muito serio. Devemos 
resolver, preliminarmente, a orientação a seguir, si pela unidade si pela dualidade. Asentado isso, 
então deliberaremos sobre o plano de reorganização judiciaria. 

O Sr. Miranda Valverde – Pode haver um meio termo, estabelecendo-se os principios cardeais que a 
justiça local deve observar, como no antigo sistema alemão. 

O Sr. Presidente – Para essas questões eu pensei, a principio, designar relatores – O Sr. Carlos 
Maximiliano, para a primeira e o Sr. Candido de Oliveira Filho, para a segunda. Mas, agora, acho 
que todos se devem manifestar. 

O Sr. Carlos Maximiiano – Quanto á primeira questão, acho melhor a tese que V. Ex. expôs; não 
haverá, propriamente, relator, todos se manifestarão.” 
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Legislativa (responsável pelo Código de Processo Civil do Distrito Federal e da 

Justiça Federal), havia se informado com outros membros de que os objetivos da 

12ª e da CRJN seriam colidentes. No dia anterior a instalação da CRJN, Aberlardo 

Lobo – também integrante da 12ª – havia feito constar em ata a dúvida sobre a 

continuidade dos trabalhos da subcomissão, uma vez que se conheceu a existência 

da CRJN. Orientando-se desde o início pela unificação do processo, a 12ª 

Subcomissão havia terminado a parte geral do Código de Processo Civil para o 

Distrito Federal e a Justiça Federal pensando na sua adoção por todo o país. 

A primeira resposta de Bento de Faria foi lacônica (“Quanto a esta parte, o 
nosso trabalho será muito menor, talvez.”, DO, 4 ago. 1932, p. 14935) e a segunda 

impôs seu espaço de autoridade. No espaço entre elas, Pereira Braga pretendia 

explicar que, terminados os trabalhos da 13ª Subcomissão, a CRJN teria trabalho 

                                                                                                                                               
156 Cf. DO, 4 ago. 1932, p. 14935: “O Sr. Pereira Braga – Sr. Presidente, eu trago uma missão, um 

pouco delicada, do presidente da 12ª. Sub-Comissão Legislativa. 
Aí fóra não há ainda uma certeza dos objectivos desta Comissão e, incidentemente, conversando 

com alguns dos membros da 12ª Sub-Comissão Legislativa, que é a do Processo Civil e da 
Reorganização Judiciaria, ouvi de um que o objetivo de reorganização judiciaria que temos aqui vae 
collidir com o de lá. 

Reunindo-se hontem a Comissão de Processo Civil, da qual faço parte, o Dr. Aberlardo Lobo fez 
consignar em ata a duvida sobre o prosseguimento dos trabalhos da Comissão. Porque o historico 
dos nossos trabalhos demonstra que nos conduzimos no sentido de unificação do processo, desde 
a primeira reunião. 

Sendo nossa Comissão designada para elaborar o Codigo de Processo do Distrito Federal e da 
Justiça Federal, entendemos que isso era o prenuncio ou signal de que se adotaria a unificação do 
processo e, por unanimidade de votos, tomamos essa orientação. Organizamos um codigo de fórma 
que fosse, mais tarde, adoptado para todo o país. Foi com essa orientação que hontem concluimos 
a primeira parte, isto é, a parte geral do Codigo do Processo Civil. 

O Sr. Presidente – Quanto a esta parte, o nosso trabalho será muito menor, talvez. 
O Sr. Pereira Braga – Quanto á Comissão do Codigo de Processo Penal, o assunto está resolvido 

porque o trabalho está terminado. 
O Sr. Candido de Oliveira Filho – Na Comissão eu fui vencido; mas o Codigo póde ser, com 

pequenas modificações, adotado para todo o Brasil. 
O Sr. Pereira Braga – De maneira que a duvida é esta: si a nossa Su-Comissão Legislativa deve 

prosseguir no estudo do Codigo de Processo Civil ou si esta nova Comissão chamará a si a 
incumbencia de concluir o trabalho. 

O Sr. Presidente – Parece-me que, achando-se essa Comissão no propósito de formular um projeto 
susceptível de ser adotado, nada impede que ela prossiga nos seus trabalhos, que pódem servir de 
subsídio para os nossos estudos. 

Devo, porém, esclarecer o seguinte: é que esta Comissão, na orientação dos seus trabalhos, não tem 
de atender, absolutamente, ás leis existentes, ás reformas iniciadas por outras Comissões, nem a 
qualquer outro elemento. Nós devemos ter orientação propria. Portanto, não nos póde servir de 
obice o trabalho de outras Comissões de deliberações que, aparentemente, colidem com as nossas. 
Faremos simplesmente um ante-projeto, que será submetido ao Governo Provisorio, o qual ou o 
mandará a outra Comissão para estudar ou o adotará exactamente, tal como sucedeu com o 
referente ao Tribunal Administrativo e á reforma do Tribunal de Contas. 

É preciso, apenas, atender, nesta nossa reorganização, á possivel existencia deste trabalho porque, 
conversando com o Sr. Ministro da Fazenda, ou melhor, indo consultá-lo sobre esse assunto, S. Ex. 
me disse que eles seriam considerados na reforma do Tesouro. Portanto, a nossa reforma há de 
atender ao que já fizemos quanto ao Tribunal de Contas, com relação á competencia e ás funções 
judicantes.”. 
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somente com a matéria de processo civil, o que causaria conflitos de atribuição (e de 

autoridade) nas comissões. Sua fala é entrecortada pela de Cândido, que repete o 

que dissera antes: “[n]a Comissão eu fui vencido; mas o Codigo [de Processo Penal] 

póde ser, com pequenas modificações, adotado para todo o Brasil.” (DO, 4 ago. 

1932, p. 14935). 

Bento de Faria insistiu que a 12ª Subcomissão continuasse a se reunir e que 

seu trabalho sirva de subsídio aos estudos da CRJN, mas que isso não era sinal de 

nenhum compromisso – fosse com as leis existentes ou com as reformas das 

subcomissões. Em suma, a CRJN parecia ter ampla independência – e talvez até 

autoridade, do ponto de vista dos integrantes das 12ª e 13ª Subcomissões – para 

reorganizar a Justiça. Por outro lado, também não havia qualquer compromisso por 

parte do Governo Provisório: se o anteprojeto fosse aprovado, explicou Bento de 

Faria, o anteprojeto seria adotado; se não, seria reestudado por outra comissão. Tal 

qual no mito de Sísifo, os juristas foram atrelados a um trabalho não remunerado e 

desgastante, que poderia muito bem acabar sem os resultados esperados. 

Boa parte dos trabalhos da CRJN foi dedicada a estabelecer normas para os 

quadros da magistratura e do Ministério Público, como aposentadorias e 

vencimentos, ou à estrutura judiciária, como pagamento de custas, competências 

das Cortes Supremas e alistamento do Júri, por exemplo. O tema mais pertinente ao 

processo penal foi a competência criminal, cuja reunião não foi disponibilizada no 

Diário Oficial. Apesar disso, a estrutura adotada no anteprojeto da CRJN seria a 

mesma adotada posteriormente por Bento de Faria, nos trabalhos do projeto Ráo. 

3.1.2 A resistência de José Miranda Valverde 

Em seguida, Cândido de Oliveira Filho apresentou os trabalhos da 13ª 

Subcomissão Legislativa com uma leitura157. Nela, ressaltou que o projeto de Código 

_______________  
 
157 Cf. DO, 4 ago. 1932, pp. 14933-14934, grifo nosso: “O Sr. Cândido de Oliveira Filho – Sr. 

Presidente, peço a palavra para lêr o assunto conexo à matéria que V. Ex. acaba de expôr.  
‘A 13ª sub-comissão legislativa, incumbida da organização do Codigo de processo penal da justiça do 

Distrito Federal e da justiça federal, inclusive processo policial, sub-comissão de que fazemos parte 
eu, o Dr. Milciades Mario de Sá Freire e o Dr. Astolpho Rezende, já concluiu a elaboração do ante-
projeto do Codigo do processo penal, que tenho a honra de submeter à consideração de meus 
ilustrados colegas aqui presentes. 

O trabalho foi insano e a êle consagrámos grande parte de nossas energias. Não nos limitamos a 
reproduzir, com pequenas alterações, os dispositivos dos Códigos do processo penal vigentes. A 
obra foi radical, quer na sistematização, quer na fórma, quer na substancia. Alimentou-a o ardor 
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de Processo elaborado, embora tenha se restrito ao Distrito Federal, poderia ser 

aplicável a todo o Brasil com algumas modificações. Cândido, sabe-se, era o único a 

defender que os trabalhos na 13ª desde o princípio visassem a unidade do processo. 

De toda forma, ele prosseguiu dizendo que o projeto da Comissão foi elaborado de 

forma “radical, quer na forma, quer na substância.”, não se tratando da mera cópia 
dos códigos estaduais (DO, 4 ago. 1932, pp. 14933). 

Sem interrupções, Cândido adiantou seus principais posicionamentos. Ele é 

favorável à unidade processual por uma série de motivos: porque não lhe parecia 

lógico que os Estados pudessem legislar sobre processo, mas não sobre o direito 

material; porque a dualidade poderia afetar ou até mesmo anular a autoridade da lei 

material158; por causa da constituição histórico-cultural unitária do Brasil, até o 

Império, e havendo a necessidade de manter, entre nós, esse vínculo unitário de 

nacionalidade (diferentemente do que ocorreu nos Estados Unidos, no qual os 

Estados legislam sobre os princípios de direito penal e processual penal)159 e; 

                                                                                                                                               
patriotico de servirmos á causa pública e inspirou-a a tradição de nosso direito, as necessidades da 
defesa social e os princípios consagrados pêla doutrina e pêla jurisprudência. 

Nêste momento, não farei o exame das muitas modificações sobrevindas. Salientarei, entanto, uma 
circumstancia importantíssima: a de que o projeto traçado para o Distrito Federal poderá, com 
pequenas modificações, ser extensivo a todo o territorio nacional. 

Na nossa primeira reunião, surgiram, a êsse respeito, três opiniões diferentes. 
O nosso dignissimo presidente, Dr. Sá Freire, embora partidario da unidade do direito 

processual no Brasil, entendia que, tendo sido a comissão nomeada para organizar o ‘Codigo 
de processo penal do Distrito Federal e da Justiça Federal, inclusive processo policial’, 
estavamos obrigados a elaborar os três Codigos. 

O Dr. Astolpho Rezende, que é um federalista convicto, entendia que cada Estado deve ter o 
seu Codigo de processo, pêlo que abraçou a opinião do Dr. Sá Freire. 

Eu fiquei isolado, sustentando o princípio de que podiamos e deviamos elaborar o Codigo do 
Processo para todo o Brasil. E louvo-me nos seguintes conceitos do ministro Bento de Faria: 
‘No átual momento de renovação política e administrativa, a elaboração das novas fórmas não ha 
de ficar, necessariamente, escravizada aos classicismos que se oponham às organizações, 
reclamadas pêlas exigências do nosso meio. Para satisfazê-las, portanto, não será estranhavel que 
possamos exercitar o direito de – crear, sem as superstições dos modelos... Não há justificativa 
para ajuizar por fórma desigual a igual relação do direito nesta ou naquela unidade da Federação.’. 

Aproveito o ensejo para insistir nessa orientação, que, para mim, é de alta relevância. (...)” 
158 Cf. DO, 4 ago. 1932, p. 14934: “(...) A unidade das leis adjetivas e a Federação – Não penso que a 

faculdade, concedida aos Estados, de legislarem sobre processo, seja fundamental, nos moldes da 
átual Federação, em que êles não podem legislar sôbre o direito substantivo. Admite-se, na 
economia do sistema, o vínculo unitario mais forte, e repele-se o mais brando, o que não é logico. 

A dualidade das leis de fórma póde atentar contra a autoridade da lei de fundo – A dualidade das leis 
de fórma enfraquece, não raro, o prestígio e a autoridade da lei de fundo, podendo, até, em alguns 
casos, anulá-la. 

Tanto isso é verdade, que várias leis, de grande repercussão no cenário da nossa vida juridica, e, 
algumas, consideradas de salvação pública, surgiram já aparelhadas da fórma de átuação em todo 
o Brasil, o que é um atestado eloquente da falencia e da hipocrisia no regime preconizado. 

Então nêsse caso, além de outras, as leis sôbre falencias, cambiais, hipoteca, os dispositivos do 
Codigo Civil sôbre a anulação do casamento, o desquite, e as chamadas leis do inquilinato. (...)”. 

159 Cf. DO, 4 ago. 1932, p. 14934: “(...) A história do nosso regime – O nosso átual regime tem, aliás, 
uma história que merece ser contada. 
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porque as particularidades brasileiras exigem atenção a esse assunto de interesse 

da ordem pública, visto que sequer se pensava na constitucionalização de princípios 

básicos no processo penal em 1891160. 

                                                                                                                                               
Campos Salles, ao dissolver, pelo aviso de 21 de novembro de 1899, a Comissão de Jurisconsultos, 

incumbida de organizar o Codigo Civil do Imperio, declarou que, no regime, iria ficar ‘á legislatura de 
cada Estado, á sua soberania iniciativa e livre competencia o direito de reguar, como a cada um 
dêles mais conviesse, as relações civis dos cidadãos, que os compuzessem’. 

E’ o sistema vigente nos Estados Unidos da America do Norte. 
O decreto n. 510, de 22 de junho de 1890, publicando a Constituição provisoria que deveria ser 

submetida á Constituinte convocada, mudava de rumo, dando, no art. 33, competencia privativa ao 
Congresso Nacional para codificar as leis civis, criminais, comerciais e processuais da Republica e 
estatuir as leis peculiares ao Distrito Federal. 

Dias depois, expediu o govêrno revolucionario o decreto n. 848, de 11 de outubro de 1890, ‘criando a 
justiça federal’. 

Reunida a Constituinte, José Hygino combateu ardentemente o projeto de Constituição e pediu, no 
discurso proferido a 5 de janeiro de 1891, não só a unidade das leis de processo, como a unidade 
da organização judiciaria, demonstrando os inconvenientes da reforma. ‘Somos – dizia êle – um 
povo completamente unificado; a mesma raça, a mesma historia, os mesmos costumes, o mesmo 
direito, a mesma lingua. Temos um só direito pêla mesma razão por que falamos a mesma lingua; 
aquêle e êste são os dois símbolos vivos da nossa nacionalidade. O nosso direito é tão antigo, 
quanto êste corpo social; cresceu e desenvolveu-se com êle; é a mesma ‘common law’; é um 
patrimonio nacional. Malbaratá-lo, pragmentá-lo, entregando ás assembléas legislativas dos 
Estados a faculdade de legislar sôbre as materias judicias, seria não sómente um crime de leso-
patriotismo, senão, tambem, um gravissimo erro político; pois, no momento em que se afrouxam os 
laços materiais de dependencia, cumpre que se apertem os vinculos morais de união, e a 
comunhão do direito é um víncuo tão forte quanto a comunidade da lingua. ’ 

Vingou, afinal, na Constituição votada, o criterio, sui generis da decretação da lei substantiva pela 
União, e das leis de processo pelos Estados, o que traduz defeituosa transação entre as idéas 
extremadas. 

Penso, porém, que a razão estava com José Hygino, acompanhada, nesse terreno de idéas, pelas 
vozes de Amphilofio de Carvalho, João Mendes, João Monteiro, Ruy Barbosa, Lacerda de Almeida 
e muitos outros jurisconsultos. 

O tempo e a experiencia do regime se incumbiu, como [?], de demonstrar a incoherencia do sistema 
adotado. 

A unidade do direito judiciario – Segundo creio, podemos ter apenas dois codigos do processo – um 
do processo civil e outro do processo penal – em vez de quarenta e tantos codigos de processo. 
Devemos, além disso, uniformizar, naquilo que for possível, os dois diplomas, diminuindo, assim, 
sem prejui[z]o da ordem e sem quebra dos principios, a massa das leis adjetivas, e interessando 
todos os nossos jurista [s] na elaboração e exegese dessas leis, o que contribuirá para a sua 
sistematização, para o seu aperfeiçoamento e para a sua eficiencia, em beneficio da patria comum 
e da nossa cultura juridica. Será mais um vinculo de nossa nacionalidade. Era o sistema da 
legislação do Imperio. 

A pratica dos Estados Unidos – Nos Estados Unidos da America do Norte, em que há pluralidade de 
leis substantivas, ao lado da pluralidade das leis adjetivas, não é de rigor, para a ordem social, a 
separação das leis de fórma, pois embora estejam os diversos Estados ligados entre si pelo laço 
federativo, o certo é que, no campo da legislação civil e penal, podem ser considerados entidades 
independentes, como qualquer outra monarquia ou republica. Quer dizer que poderão distribuir os 
principios basicos dessa legislação nos codigos das leis substantivas ou das leis adjetivas, como 
fazem os outros países e se praticava, entre nós, no Imperio. O erro será, simplesmente, de tecnica, 
pois, seja como fôr, ficará mantida a unidade do direito dentro de cada Estado. 

Em conclusão, os Estados Unidos da America do Norte visam a unidade da lei substantiva e da lei 
adjetiva, dentro de cada um dos Estados. E isto obtiveram, mediante a formula por eles adotada, 
formula que, a principio, seduziu a Campos Salles. (...)”. 

160 Cf. DO, 4 ago. 1932, p. 14934, grifo nosso: “(...) A nossa condição especial – No nosso país, 
mais do que em qualquer outro, a tormentosa distinção das leis substantivas e adjetivas – e 
nos é que, sem nenhuma vantagem pratica, instituímos essa dichotomia na elaboração de 
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Cândido apelava aos argumentos de José Hygino na Constituinte da 

República contra a dualidade do processo, deputado que correlacionou língua e 

direito como elementos da nacionalidade. Cândido assumia essa missão patriótica 

de reorganização jurídica do país, confiada pelo Governo Provisório, tendo em vista 

a futura Constituinte. Em sua perspectiva, portanto, seria necessário unificar tanto o 

processo como a organização judiciária161. Considerando o conflito de opiniões na 

13ª Subcomissão, parece que Cândido pretendia desde já demarcar sua posição no 

debate, que foi adiado. 

Isso não ocorreu sem ficar evidente um mínimo de heterogeneidade na 

composição da CRJN. Miranda Valverde discordava manifestamente da unidade 

processual, mas até mesmo tentou encaminhar o início dos trabalhos, ao implicar 

unidade processual e unidade da organização judiciária. A resposta de Bento de 

Faria revelou surpresa e contrariedade: “Eu previamente já estava lamentando as 

suas divergências. Mas acredito que não há de ser tão radical assim.” (DO, 4 ago. 

1932, p. 14935). Miranda Valverde, que tinha acabado de expressar sua posição 

contrária à da unificação, parecia ter entendido que a unidade seria feita de qualquer 

forma pelo Governo Provisório e propôs, logo, sua solução. Bento de Faria, que em 

                                                                                                                                               
nossas leis – reveste importancia capital, pois deixa de ser simplesmente tecnica, para 
interessar a ordem publica, a vida e eficiencia da propria lei substantiva. 

No Imperio, por exemplo, pouco importava, em relação á repressão penal, que o habeas-corpus, os 
casos de ação publica, a caução criminal e os requisitos da prisão preventiva, ou do flagrante delito, 
fossem definidos na carta constitucional, no codigo criminal ou no de processo. O mesmo ocorre na 
Alemanha, Italia, França, Belgica, Suissa, Dinamarca, Suecia, Noruega, Portugal, Espanha, Mexico, 
Venezuela, Uruguai, na Russia ou na China, monarquias ou republicas federativas ou unitarias. 

Inscrevendo-se, em qualquer desses países, no codigo de direito substantivo, aquilo que devia estar 
no de direito adjetivo, ou vice-versa, o principio superior ou fundamental ficará consagrado em todo 
o territorio nacional, pela legislação de conjunto, sendo, apenas, sacrificada a boa tecnica. 

No excentrico sistema de nossas leis, a coisa é muito diferente. Não sendo incluidos, na lei 
substantiva da União, os principios superiores, que interessam á ordem publica e á comunhão 
social, pode acontecer – notae bem! – pode acontecer que as leis adjetivas dos Estados não 
cogitem da consagração desses principios, ou os definam de fórma diferente, estabelecendo 
tratamento desigual entre os cidadãos, o que a lei magna procurou evitar. 

O problema, no Brasil – emquanto não soar a hora bem-dita de ser proclamada a unidade do direito 
adjetivo – é, repetimos, de suma gravidade. A divisão dos assuntos de direito substantivo e de 
direito adjetivo interessa á tese da lei, e, mais do que isso, á propria nacionalidade. Evitemos de 
fragmentar a patria, confiando ás legislaturas dos Estados a faculdade de definir nossas aspirações, 
nossa tendencia e nossa orientação no conceituar os institutos da nossa vida civil e da repressão 
penal. Isto não é simplesmente um gravissimo erro politico ou um erro de tecnica. E’ um crime de 
lesa-patriotismo, no conceito de José Hygino. (...)” 

161 Cf. DO, 4 ago. 1932, p. 14934: “(...) A futura Constituição – Os conceitos ora externados induzem-
me a formular um voto: o de ser adotado na reorganização juridica do país a unidade do direito 
adjetivo e da organização judiciaria. 

A nomeação da presente comissão é um atestado eloquente de que o Governo dá á corrente 
unificadora o seu valiosissimo apoio, preparando os alicerces da futura Constituição. E’ mais um dos 
grandes serviços por ele prestados á causa publica. 

Pelo Brasil forte e unido – na [sua] raça, nas suas aspirações e nas suas leis – são os meus votos.” 
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certa medida é um emissário do próprio Governo, pode ter ficado temporariamente 

satisfeito com a força do consenso sobre a unidade, mas ela não perduraria. 

A solução seria, pois, começar pela organização judiciária. Cândido endossa 

essa visão, ressaltando que isso já tomaria algum tempo e as questões de processo 

civil ficariam de lado. Pereira Braga e Bento de Faria retomam a discussão anterior, 

no que Octavio Kelly propõe que, começando a reorganização judiciária, os 

trabalhos da 12ª Subcomissão estariam conjugados com os da CRJN. Bento de 

Faria conclui que o prejuízo poderia se dar na organização da Justiça Federal, pois 

iriam tratar disso, e que divergências poderiam surgir na organização judiciária, mas 

ele espera para apresentar seus argumentos oportunamente162. 

A discussão entre Miranda Valverde e Cândido de Oliveira Filho se acirrou 

quando o primeiro expressou novamente sua discordância da unidade processual, 

em termos mais evidentes: “[c]usta-se compreender que haja em todo o Brasil uma 

só lei de processo.”. “Como o direito violado é um só,” – replicou Cândido – “o meio 

_______________  
 
162 Cf. DO, 4 ago. 1932, p. 14935: “O Sr. Presidente – Esta Comissão não foi constituida com o fim de 

absorver as outras. Vamos trabalhar paralelamente, mas com absoluta independencia. 
O Sr. Pereira Braga – Não ha susceptibilidade, mas necessidade de saber quais são as funções, 

porque sinão o trabalho se duplicaria. 
O Sr. Presidente – Entendo que o subsidio da outra Comissão deve ser aproveitado como 

esclarecimento para os nossos estudos. Portanto, ela póde continuar o seu trabalho, que talvez seja 
aceito, com pequenas modificações. 

O Sr. Pereira Braga – Aliás, a conclusão da primeira parte dos estudos dessa Comissão representa 
mais da metade do Codigo, porque, na parte geral, incluimos todos os principios gerais, ficando a 
parte especial, apenas para o andamento do processo, com poucas regras, e reduzindo o mais 
possivel todas as ações a um padrão. E tirando os processos administrativos, que se não podem 
sujeitar a esse padrão, poucos restarão ao seu exame. De fórma que os quatrocentos e tantos 
artigos já feitos representam mais de metade do Codigo. 

O Sr. Presidente – Convem prosseguir no trabalho. 
O Sr. Octavio Kelly – Quando se concluir a reorganização judiciaria, já encontraremos pronta essa 

parte do processo. Assim, até se conjugam perfeitamente os nossos trabalhos. 
O Candido de Oliveira Filho – Todos êsses estudos são elementos que podem ser perfeitamente 

aproveitados e adotados ao sistema que fôr adotado por esta Comissão. 
O Sr. Presidente – Julgo que não há prejuizo nenhum. Essa Comissão colaborará indiretamente 

comnosco. E’ uma colaboração eficiente, eficaz e valiosa. 
O Sr. Pereira Braga – A dúvida, com relação á Comissão de Reorganização Judiciaria, é que não me 

parece muito procedente, porque a organização lá é só da Justiça do Distrito Federal, ao passo que 
a nossa Comissão abrange o Codigo do Processo do Distrito Federal e o da Justiça Federal, de 
onde a presunção de que se trabalho poderá ser adaptado a todo o país. Não colide em nada, 
absolutamente, com esta Comissão. 

O Sr. Presidente – Essa reorganização, pelo menos da Justiça Federal, deve ficar prejudicada na 
sub-comissão, porque nós vamos tratar disso. 

O Sr. Candido de Oliveira Filho – Póde ser que forneça elementos apreciaveis. São projeto que se 
podem reunir. 

O Sr. Presidente – As divergencias vão se pronunciar na parte de organização judiciaria. Acho que 
elas não são muito justificadas, dado o meu modo de vêr, que terei oportunidade de expôr perante á 
Comissão.”. 
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de o restaurar deve ser também um só. Há pequenas divergências de detalhes, 

como no Código do Império.” (DO, 4 ago. 1932, p. 14936). 

“Havia, então,” – continuou Miranda Valverde – “mais uniformidade de direito 

no Brasil do que existe hoje. Não podemos ter juízes de direito em São Paulo, Minas 

e Mato Grosso – onde as distâncias não são as mesmas – decidindo sempre de 

acordo com o mesmo Código.” Cândido rebateu dizendo que, para essa “questão 

das distâncias”, haviam regras; Pereira Braga disse que esse é o único argumento e 

que pode ser resolvido com o aumento de prazos. Mas Miranda Valverde 

prosseguiu: “[n]ão posso compreender que um juiz de direito, aqui na Capital ou em 
São Paulo, seja igualado a um juiz do interior, de uma comarca remota, onde 

raramente aparecem questões e quase se cogita apenas de inventários.” (DO, 4 

ago. 1932, p. 14936). Para ele, a uniformidade da organização implica uma 

contradição: o Brasil é profundamente desigual em sua realidade. 

“Não, não há.”, responde Cândido. Seguiu-se uma discussão sobre os 

códigos estaduais e sua relação com o Regulamento nº 737 de 1850, que 

disciplinava o processo comercial e era subsidiário ao processo civil nas 

Províncias163. Se eram ou não cópias e se continham ou não princípios essenciais. 

Miranda Valverde admitia a adoção de princípios gerais no Código Civil, mas não no 

de processo, pois não saberia como fazê-lo. Bento de Faria respondeu que Cândido 

lhe mostraria como, no que este disse que poderia não conseguir, mas tentaria 

convencê-lo164. 

_______________  
 
163 Cf. Regulamento nº 737 de 1850: “Art. 743: Nos casos omissos neste Regulamento será 

subsidiario o processo civil, não sendo contrario ás disposições do mesmo Regulamento.”. 
164 Cf. DO, 4 ago. 1932, p. 14936: “O Sr. Octavio Kelly – Os Estados têm legislado muito, mas quasi 

todos copiaram o Regulamento n. 737, de 1850. 
O Sr. Miranda Valverde – Acho modelares os Codigos de São Paulo e Minas, que não copiaram o 

Regulamento número 737. O único que dêle não se afasta muito é o do Distrito Federal. Alguns dos 
mais são notaveis. 

O Sr. Pereira Braga – A verdade é que todos êles se copiaram uns aos outros. Todos os codigos, 
aliás, têm de se sujeitar a regras lineares, vigas mestras de construção. 

O Sr. Presidente – Pelas citações e notas do proprio Codigo de Processo Civil, verifica-se que seus 
artigos são disposições reproduzidas. 

O Sr. Miranda Valverde – O Codigo que imitou o Regulamento n. 737, foi o do Estado do Rio, e o do 
Distrito Federal a êle se ajustou inteiramente, seguindo-o passo a passo. 

O Sr. Presidente – Acho que se poderá fazer isso em benefício da Justiça. 
O Sr. Miranda Valverde – Não sei como. Póde-se fazer talvez um capitulo sobre as ações. Podia ser 

mesmo no Codigo Civil. Mas, repito, no Codigo de Processo não sei como se poderá fazer. 
O Sr. Presidente – O Dr. Candido de Oliveira vai encarregar-se de demonstrá-lo a V. Ex. 
O Sr. Candido de Oliveira Filho – Talvez não o consiga, mas me esforçarei por fazê-lo, porque parto 

do principio de que o direito é um só e o processo que vai restaurá-lo tambem deve ser um só. [...]” 
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Pereira Braga expressou a convicção que certamente obtivera consenso na 

12ª Subcomissão: “Há cidadãos que precisam saber como defender-se tanto no sul, 

como no norte. O processo deve ser o mesmo.”. Miranda Valverde mitigou o impacto 

da expressão, mas o fez de forma contraditória: se antes não admitia sequer a 

adoção de princípios gerais no processo, agora passava a se reportar ao exemplo 

alemão, no qual a dualidade sobrevivera com essa unificação mitigada. Segundo 

ele, no Brasil, isso não deveria ser problema ainda sob o regime federativo. O 

problema para Cândido é que esses princípios gerais poderiam ser interpretados 

diferentemente nos Estados, mas Miranda Valverde não se deu por vencido até o 

fim da reunião165. 

Com exceção de Cândido, todos os integrantes trariam seus votos para 

discussão na segunda reunião, em 16 de julho. No ementário, os votos e debates 

foram resumidos e ressaltou-se afiliações intelectuais, argumentos de autoridade e 

imparcialidade ou até uma posição “radical”166. Ao fim, Miranda Valverde foi vencido 

quanto à unidade do processo, escolhida pelos demais membros. Já Pereira Braga e 

Cândido foram vencidos quanto à unidade relativa da organização, escolhida por 

Bento de Faria, Carlos Maximiliano e Octavio Kelly (DO, 6 ago. 1932, p. 15092).  

_______________  
 
165 Cf. DO, 4 ago. 1932, p. 14936: “[...] O Sr. Pereira Braga – Ha cidadãos que precisam saber como 

defender-se tanto no sul, como no norte. O processo deve ser o mesmo. 
O Sr. Miranda Valverde – Por emquanto, estamos no regimen federativo. Não sei porque ha 

necessidade dessa uniformidade, quando, em toda a Alemanha, que é um país extremamente bem 
governado, ha dualidade de leis de processo, estabelecidos, apenas, os principios cardeais. 

O Sr. Candido de Oliveira Filho – E sobre esses principios, mais ou menos desenvolvidos, poderá 
haver pequenas divergências. 

O Sr. Miranda Valverde – Esse capitulo das ações devia constar do Codigo Civil. 
O Sr. Presidente – Nada mais havendo a tratar na sessão de hoje, convoco outra para o proximo 

sabado, ás 15 horas. 
Levanta-se a sessão.”. 
166 Cf. DO, 6 ago. 1932, p. 15092: “O Sr. presidente, dando início aos trabalhos, refere-se, de 

começo, á tese enunciada [...], em cujas extremidades do seu eixo se encontram os princípios da 
autoridade e da liberdade, fundamentais á vida da Nação. [...] 

A seguir, o Sr. Carlos Maximiliano expõe o seu voto. Disciplinado pela escola sociológica, 
evolucionista, afirma S. Ex. que não podia ficar estacionario, nem se fixar em uma fórmula 
predeterminada. [...] 

O Sr. Octavio Kelly dá tambem o seu voto. E’ o estudo seguro do observador que procura atender os 
reclamados que pugnam pela reforma judiciaria no Brasil. [...] 

Prosseguindo na discussão, o Sr. Pereira Braga defende a unidade radical da Justiça, [...]. 
O Sr. Candido de Oliveira justifica o seu voto num longo trabalho, cuja leitura se dispensa de 

proceder, por não estar ainda completo e pretender publicá-lo. E’ um estudo completo da materia, 
tratando o primeiro capitulo, [...]. 

S. Ex. é pela conclusão do Sr. Pereira Braga, a da unidade do Judiciario e da magistratura. 
Com a palavra, o Sr. Miranda Valverde [...]. Responde, um a um, todos os argumentos que lhe são 

opostos demorando-se por vezes na explanação perfeita do assunto. [...]. ”. 
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Ao abrir os debates, o presidente da CRJN expôs que a preferência pela 

unidade ou pela dualidade da Justiça era uma escolha política e que deveria ser 

justificada da forma “que melhor convenha a existência do Estado.”. Bento de Faria 

considerava que a forma federativa tinha sido mantida e assim desejava, uma vez 

que nesse sistema político se equilibrava os dois princípios fundamentais para “a 
vida da Nação e dos seus cidadãos”: “a autoridade e a liberdade”  (DO, 6 ago. 1932, 

p. 15093). Desse modo, o jurista pretendia estabelecer regras gerais para a 

organização da Justiça em todo o território nacional, permitindo que esta se 

adaptasse a possíveis particularismos regionais. 

E isso porque os Estados eram autônomos e não soberanos. Bento de Faria 

explicou que a defesa do federalismo, no campo jurídico, deveria ser mitigada, uma 

vez que a autonomia subordinava necessariamente os Estados à União “em tudo 

quanto disser respeito aos fins do interesse nacional.” . E a Justiça, por sua vez, é 

“um atributo específico não da autonomia, mas da soberania.” (DO, 6 ago. 1932, p. 

15093). O presidente explicou como isso deveria se dar: 

Evidentemente pela adoção de mandamentos rígidos sobre a composição 
dos quadros de juízes e tribunais, a organização das instâncias, o 
estabelecimento de hierarquias, a determinação das competências, as 
condições de ingresso na magistratura e da sua expulsão, a limitação da 
idade para aposentadoria compulsória, os predicamentos de vitaliciedade e 
inamovibilidade, a segurança da irredutibilidade do estipêndio, as sanções 
da responsabilidade e sobre tantos outros lineamentos que possam ser 
sugeridos pela vossa prática, pela vossa observação e pelo vosso 
comprovado saber. 
E sobretudo os referentes à instituição de um órgão judiciário superior a 
todos os graus da judicatura, o qual seria a Suprema Corte de Justiça, com 
poderes de Tribunal de Cassação e o encargo do governo judiciário de todo 
o país. 
Norteado pela orientação desse sistema, não nego aos Estados, dentro de 
suas fronteiras, o direito de organizar a Justiça, que aí deverá atuar, com o 
igual [sic] da divisão judiciária e suas subdivisões e da nomeação de todos 
os seus servidores, ou, se preferível, de alguns deles, fixando-lhe o número 
e os vencimentos e estabelecendo os selos e taxas judiciárias em proveito 
dos seus erários, como compensação das despesas que lhes incumbem. 
(DO, 6 ago. 1932, p. 15093). 

Carlos Maximiliano tomou a palavra e passou a expor seu voto oralmente, 

deixando claro que não o havia preparado porque não conhecia os rumos da 
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discussão. Ele defendia a Constituição de 1891 de forma crítica e como poucos 

defendiam, opondo-se explicitamente, nesse ponto, a Cândido de Oliveira Filho167: 

Fui educado, isto é, meu espírito foi disciplinado pela escola sociológica 
evolucionista e, logicamente, com esses princípios, não me seria possível 
ficar parado eternamente no meio da estrada nem me fixar em uma fórmula 
pré-determinada, ou mesmo em qualquer conclusão que haja chegado 
quinze ou vinte anos atrás. Concordo,portanto em que, hoje, o estatuto de 
1891 – embora relativamente perfeito para sua época, possivelmente, o 
mais perfeito do mundo – precisa de grandes retoques para se adaptar ao 
ambiente nacional e internacional. 
Entretanto reputo que essa possibilidade de mudança, de transição não 
importa em modificar o meu juízo sobre o trabalho admirável dos 
Constituintes de 1891. Não sei se é por haver durante muitos anos 
estudado esse código – ou seja por um entranhado nacionalismo – não 
posso aceitar as opiniões, embora respeitáveis de meus dignos mestres, 
que falaram, há dias, neste recinto, considerando a Constituição de 1891 
uma cópia servil da Constituição Americana, dizendo outros e outros, que 
ela envolve um lamentável erro de técnica, desde que separou o direito 
substantivo do adjetivo, dando a um poder, o direito, a faculdade de 
promulgar aquele, a outro, o de organizar ele. 
Parece-me que a Constituição de 1891 não é cópia da americana, por uma 
razão muito simples: a de que ela é, incomparavelmente, mais bem feita, 
mais liberal, superior, portanto, à obra dos patriotas da Filadélfia. 
Não há, aí, talvez, um grande mérito, uma grande superioridade dos nossos 
constituintes sobre o grupo de que Hamilton era uma das principais figuras. 
É uma questão de época. 
Se acaso fizemos a unidade do direito substantivo, é porque nós legislamos 
alguns anos. O direito – esta é, pelo menos, a minha convicção – o direito 
propende a se tornar uma verdadeira ciência; e a qualidade essencial para 
o ser está na universalidade. (DO, 6 ago. 1932, p. 15093). 

Carlos Maximiliano fez louvores ao método do direito comparado, uma vez 

que para ele a tendência final era “fazer um direito único”, que se uniformizasse o 

tanto quanto possível em todos os países e que, não sendo particularista, somente 

assim seria verdadeiramente científico (DO, 6 ago. 1932, p. 15094). Se na Alemanha 

e na Suíça já se havia prosseguido na uniformidade do direito substantivo, era tão 

somente o conservadorismo dos Estados Unidos que os impedia de seguir essa 

tendência. Campos Salles, enamorado de um sistema que à época já era atrasado, 

felizmente, para o Brasil, não conseguiu implanta-lo. Desse modo, então, “fomos até 

onde tinha avançado a ciência naquela época”: o direito substantivo era nacional, 

“com tendências para um direito substantivo universal”, e o processo foi 

_______________  
 
167 O jurista somente o diria alguns parágrafos adiante, ressaltando, contudo, que a discordância não 

o impedia de firmar sua posição pela unidade processual, tal como Cândido, cf. DO, 6 ago. 1932, p. 
15094. 
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diversificado, “[o] que era uma transigência do momento, em que não se havia 
avançado para se chegar à unidade completa.” (DO, 6 ago. 1932, p. 15094). 

Mesmo sendo um federalista declarado, porque assim havia se convencido 

também pelo “estudo da história nacional”, Maximiliano defendia a unidade do direito 

substantivo e do processual, cuja possibilidade era notável devido à existência do 

Regulamento nº 737, que por muito tempo foi copiado pelos Estados ou remetido 

como lei processual com pequenas modificações. A federação, portanto, não era 

incompatível com a unidade processual. Ele cita o exemplo da Alemanha, que “é o 

pais mais culto do mundo” e no qual os Estados só podem legislar sobre o processo 
subsidiariamente à União (DO, 6 ago. 1932, p. 15094). 

A unidade completa da Justiça no sistema federativo seria difícil, embora 

Carlos Maximiliano não tivesse objeções teóricas quanto à teoria da divisão dos 

poderes – que já havia “evoluído” – e a existência de Estados autônomos sem um 

dos poderes constitucionais. O problema era, na verdade, pragmático: o excesso de 

poder do “Governo central” havia causado “grandes males”, “as maiores indignações 

e, talvez, revoltas”. E se “juízes suplentes e federais substitutos causaram uma 

irritação tremenda na opinião pública e concorreram muitíssimo para a desordem 

que se implantou no país.”, “imaginem o poder central com o direito de manejar, no 

Brasil inteiro, por exemplo, o Ministério Público! Seria uma arma tremenda nas mãos 

do Governo Federal, que ele não ousaria conferir.”. O que Maximiliano pretendia era 

não uma imitação do sistema americano ou alemão, mas “um sistema original, um 

sistema de acordo com as nossas necessidades...” (DO, 6 ago. 1932, p. 15094). 

Sua proposta concreta é a de, portanto, ou submeter os tribunais de segundo 

grau à escolha do Executivo federal – o que ele confessa que seria ousado, mas era 

sua preferência – ou submeter as decisões desses tribunais à Suprema Corte, 

dilatando sua competência recursal. Seus motivos são lógicos: uma vez que alguns 

tribunais decidiam apenas em questões de direito “em essência e não sobre o direito 

de fato”, podendo aplicar doutrinas atrasadas e nem sempre sofrer recursos, caberia 

à Suprema Corte dar unidade ao direito em qualquer caso. E mesmo quando fosse 

matéria de prova, explicou Maximiliano, haveria de se permitir alguma via recursal na 

falta de unanimidade: “[a]ssim haverá relativa justiça, porque, ao menos, um homem 

de bem, íntegro e culto, há de existir lá: assim é quase impossível que, em caso de 

decisão indefensável, não haja esse voto contrário.” (DO, 6 ago. 1932, p. 15094). 

Em suma, Maximiliano votava com Bento de Faria, pela “unidade relativa” da Justiça, 
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ou seja, com regras gerais a serem obedecidas pelos Estados. (DO, 6 ago. 1932, p. 

15095). 

Octavio Kelly acompanhou a votação, mas não sem demonstrar seus motivos. 

Ele apontou que a reforma se fazia necessária porque “o esnobismo alienígena [...] 

compromete os surtos naturais de nossa evolução jurídica e histórica.”. Se o Império 
havia conseguido uma unidade rígida por meio de suas leis de organização judiciária 

e de processo – os quais permitiram que a República encontrasse uma nação coesa 

e forte –, a Constituinte comprometera essa obra unitária – “da magistratura, da 

legislação material e do processo” – com um federalismo exagerado. Ademais, não 

tínhamos a mesma tradição política de autonomia dos Estados Unidos da América e, 

por outro lado, a Suíssa e a Alemanha – países federalistas – acabaram por unificar 

tanto o direito, como a magistratura. 

Ele mencionou José Hygino e Amphilophio de Carvalho, que haviam se 

oposto à medida entre os constituintes com argumentos ainda válidos168 e 

sumarizou os debates ocorridos naquela assembleia acerca da unidade ou da 

dualidade das Justiças – de um lado, as peculiaridades brasileiras, a conveniência 

da medida e a independência da magistratura169; de outro, a preservação da forma 

_______________  
 
168 Cf. DO, 6 ago. 1932, p. 15095: “[...] Não vale repetir as justas objeções que a essa inovação 

fizeram os espiritos esclarecidos de José Hygino e Amphilophio de Carvalho, na discussão travada, 
veemente e brilhante, a respeito do momentoso assunto, e as razões em que eles se basearam de 
tal modo impressionaram o sentimento publico, que ainda hoje os argumentos podem aguardar, 
com segurança, contestações capazes de confundi-las.”. 

169 Cf. DO, 6 ago. 1932, p. 15095: “Entre os argumentos que, na constituinte de 1890, aconselhavam 
a conservação da unidade judiciaria, citavam-se: 

a) que esta dava á magistratura condições de segurança indispensaveis a uma perfeita distribuição 
de justiça, cercando os seus executores dos indispensaveis estimulos, para que se distinguissem 
em tão penosa carreira; 

b) que as nossas condições de muito se diferenciavam do meio americano, onde, ao se constituir a 
Confederação, havia orgãos que gozavam de absoluta independencia para fazer e aplicar as suas 
proprias leis, atributos a cuja renuncia de nenhum modo se sujeitariam; 

c) que os escassos recursos da maior parte de nossas antigas provincias forneceriam o doloroso 
espetaculo da existencia de duas justiças paralelas – a federal, que seria, como mais tarde se 
verificou, cercada de peculiares garantias, uma outra, a todos os respeitos desamparada do poder 
central, submetida á ação das influencias regionais, que ora lhe dispensaria mo [sic] tratamento 
merecido, ora a castigariam com perseguições e caprichos; 

d) que a justiça representa um interesse eminentemente nacional, tanto quanto a moeda, os correios, 
os telegrafos e as instituições militares de terra e mar, circunstancias que recomendam uma 
preeminencia especial. E José Hygino acrescentava: ‘Si, na federação, a unidade da moeda e da 
legislação aduaneira são admitidas, porque facilitam as relações economicas e mercantis; si o 
correio e o telegrafo são serviços federais, porque facilitam as comunicações, parece que a unidade 
do direito e da justiça, tendo por fim assegurar aos cidadãos, em todo o territorio de sua patria, os 
mesmos direitos e garantias para a efetividade desses direitos, estão no mesmo caso e não podem 
ser incompativeis com o programa do regimen federal’; 
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federalista170. Estava filiado, portanto, entre os primeiros, que defendiam a unidade 

da magistratura e do processo e que alegavam colocar o interesse da pátria acima 

dos supostos interesses regionais. Octavio Kelly mencionou, ainda, que o próprio 

Ruy Barbosa, defensor do federalismo, não hesitara em defender a unidade da 

magistratura e da competência legislativa sobre o processo em sua candidatura à 

presidência em 1910, prevendo como “fórmula intermediária” o STF como grau 

recursal em direito civil, penal e mercantil (DO, 6 ago. 1932, p. 15095), como tinha 

acabado de fazer Carlos Maximiliano. 

Kelly encerrou com dez sugestões, dentre as quais: 

I) as leis do processo civil, comercial e penal sejam federais, atendendo-se 
na sua elaboração à fixação de prazos compatíveis, com as condições de 
localização, distância e facilidade de comunicações; 
[...] 
IV) o Supremo Tribunal Federal exerça as funções de [órgão] superior da 
justiça, competindo-lhe o conhecimento das questões constitucionais, dos 
crimes políticos e de opinião, dos habeas-corpus, revisões criminais, 
conflitos de jurisdição, apelações de sentenças, proferidas contra a União, 
excedentes da alçada da Corte de Reclamações, e recursos extraordinários 
[...?] regulados com maior amplitude; [...] (DO, 6 ago. 1932, p. 15095). 

A palavra foi passada para Pereira Braga, que considera que, depois da 

participação de João Mendes no Congresso Jurídico Americano de 1900, nada mais 

se havia a acrescentar a favor (e contra) a unidade da magistratura e do processo. 

Por esse motivo, era a hora de pensar os efeitos práticos e a utilidade da medida. 

Pereira Braga avisou que não falava aos colegas, que já compartilham de sua 

opinião e motivos, mas sim “ao povo brasileiro de mediana cultura, ao qual devo 
                                                                                                                                               

e) que a justiça, assim bi-partida, se mostraria em desacôrdo com as tradições de nossa unidade de 
raça, de historia, de costumes, de direitos privados, de religião e até de lingua. 

Os Estados a administrariam com sacrificio do direito nacional, entregue ás mais variadas 
interpretações e aos mais desconcertantes ataques.”. 

170 Cf. DO, 6 ago. 1932, p. 15095: “A essas idéas de evidente clareza e profunda verdade, 
respondiam os partidarios de modelo que, em circunstancias outras, foi adotado na organização 
americana: 

1º, que era substancial e caracteristica de um regimen federativo a coexistencia de um Poder 
Judiciario Federal ao lado de outro Poder Judiciario dos Estados, cada qual desenvolvendo a sua 
ação na esfera da respectiva competencia; 

2º, que, sendo orgãos da soberania nacional os tres grande[s] poderes politicos – o legislativo, o 
executivo e o judiciario – dominantes tambem na formação dos Estados, a estes deveria, por igual, 
ser conferido o direito de regular e dispôr sobre as condições de sua judicatura e lei do processo a 
serem aplicadas; 

3º, que a instituição de uma magistratura unitaria, independente dos Estados, importaria em perder 
estes, grande parte da sua autonomia administrativa; 

4º, que querer a unificação da justiça importaria em se pretender voltar á centralização, com todos os 
seus males, e proclamar a derrocada do federalismo.”. 
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dizer em termos inteligíveis e despretenciosos porque entendo precisarmos de 

realizar neste feliz ensejo as reformas que estamos discutindo.” (DO, 6 ago. 1932, p. 

15096). 

Com isso, começou. Enunciou que os defensores da multiplicidade da 

organização judiciária e do processo acreditavam – erroneamente – que o 

federalismo tinha uma forma bem definida e que as alterações propostas 

deformariam a forma de governo e falseariam a sua concepção. Mas, utilizando-se 

de metáforas, Pereira Braga comparou o federalismo a uma forma construída com 

argila, não a uma estátua esculpida em pedra, de modo que “o artista procura dar a 
forma, e por isso quando lhe tira num ponto e lhe acrescenta noutro, não deforma, 

não mutila, nem deturpa, antes completa, melhora e aperfeiçoa.” (DO, 6 ago. 1932, 

p. 15096). Essa metáfora é bastante interessante, porque diz respeito a como os 

juristas brasileiros pensavam a adaptação de institutos estrangeiros após o declínio 

da Constituição de 1891: sem qualquer dogmatismo. Em sua visão, somente alguma 

dose de ecletismo poderia atender à realidade brasileira. 

É com esse mote que Pereira Braga passou a refletir longamente sobre a 

forma de governo federativa e confederativa, distinguindo, como Carlos Maximiliano, 

autonomia de soberania. A Constituição de 1891 havia inserido os Poderes como 

“’órgãos da soberania nacional’”, permitindo aos Estados “apenas o governo e a 

administração de seus negócios peculiares” (mas não de sua organização 

administrativa e de governo) e exigindo respeito aos “’princípios constitucionais da 
União’”. A lógica foi obedecida quanto aos Poderes Legislativo e Executivo, mas não 

quanto ao Judiciário, pois “diversas disposições da Constituição permitem 

incongruentemente às justiças locais interpretarem e aplicarem as leis federais, que 

absolutamente não são referentes àqueles negócios peculiares dos Estados” (DO, 6 

ago. 1932, p. 15097). 

Pereira Braga nomeou ainda a falha na argumentação dos federalistas: se os 

municípios tiveram sua autonomia garantida na Constituição, mas não lhe dera um 

Judiciário próprio, por que deveriam os Estados tê-lo? “...[C]omo já se notou, não 
temos diante de nós nenhuma questão de sistema e sim apenas uma questão de 

conveniência.”. Diante disso, Pereira Braga considerou que a unidade da 

magistratura era um dado óbvio, fosse pelas vantagens que prometia, fosse pelos 

abusos que, sem ela, se tem praticado. A politização do Judiciário estadual era o 

grande problema: se os juízes não se inclinassem às “’injunções políticas’”, sofriam 
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eles mesmos a má remuneração ou mesmo a falta de pagamento (DO, 6 ago. 1932, 

p. 15098). O jurista inclusive apresentou dois depoimentos de magistrados perante o 

Congresso Nacional, denunciando a prática e explicitando as deficiências da 

dualidade da justiça171. 

Segundo Pereira Braga, os opositores à unidade do processo eram poucos, 

porque “muitos dos que impugnam a unidade da magistratura aceitam a unificação 

das leis processuais.” – como foi a orientação dominante na Constituinte e na 

própria CRJN. Pereira Braga desdenhou dos motivos normalmente opostos (talvez 

os únicos) à unidade processual: “da diversidade das distâncias e dificuldades de 
condução em Estados grandes e logarejos afastados.”. Mesmo Pedro Lessa, o 

primeiro a desenhar esses argumentos, teria declarado posteriormente que, se fosse 

deputado constituinte, votaria pela unidade do direito judiciário. Pereira Braga foi 

ainda mais provocativo, lançando a seguinte pergunta àqueles que ainda não 

concebiam que o argumento como falacioso: 

Se há condições mesológicas, ou de que outro gênero sejam, que 
aconselhem a diversidade de leis processuais próprias de cada Estado, por 
qual razão essas condições não influíram ainda para que se façam 
diversificar também as leis do processo federal a aplicar nos vários Estados, 
e, ao contrário, se tem sempre aplicado uma só lei em todos eles, sem que 
tais supostos inconvenientes se façam sentir? (DO, 6 ago. 1932, p. 15098). 

O jurista concluiu, por fim, a necessidade de atender às “exigências do nosso 
meio.”, permitindo a livre criação “sem as superstições dos modelos... Não há 

justificativa para ajudar por forma desigual a igual relação de direito nesta ou 

_______________  
 
171 Cf. DO, 6 ago. 1932, p. 15098: “Baste-nos dizer que, manifestando-se, logo depois da Constituinte, 

os inconvenientes da dualidade da justiça, foi um magistrado quem correu a denunciá-los ao 
Congresso Nacional, afirmando que ‘as organizações judiciárias, confiadas aos Estados, têm dado 
maus resultados. Além de, em algumas terem sido adotados sistemas já condenados pela ciencia, 
ha disposições que dificilmente se crê que pudessem até ser imaginadas, quanto mais aceitas; é 
doloroso dizer, mas é a verdade, a política tem invadido o santuário da justiça a ponto de ter havido 
mais de uma organização em quasi todos os Estados, em alguns mais de duas, e os precedentes 
animam os que não estão satisfeitos e que ainda esperam que se façam outras que correspondam 
aos seus desejos. Um chefe de Estado que conta com o Poder Legislativo e que só procura 
satisfazer suas paixões politicas e de seus amigos arranja uma lei dando-lhe o direito de aposentar 
os juizes, removê-los, considerá-los avulsos e em disponibilidade e assim consegue uma alteração 
quase radical’. (Paranhos Montenegro.) 

Outro ilustre magistrado, não ha muito, depunha sobre o que se passa ainda nos Estados: ‘A 
experiencia tem mostrado que o sistema atual, justiça comum e justiça de exceção, tem muito 
contribuido para o desprestígio da magistratura. [...]. E o resultado de tudo é o que estamos vendo: 
os jovens mais dignos, como fiz vêr em discurso na sessão inagurual do Tribunal de Justiça, olham 
com horror a carreira da magistratura e dela se afastam com grave dano para a comunhão’. 

São palavras do desembargador Pedro Ribeiro, quando presidente do Tribunal Superior de Justiça da 
Baía.”. 
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naquela unidade da Federação.”. A unidade para ele deveria ser, portanto, integral, 

salvo em minúcias nas quais “talvez pudesse ceder, mas muito pouco.” (DO, 6 ago. 

1932, p. 15098). Ao ser questionado por Bento de Faria, afirmara que concederia 

aos Estados “uma magistratura mínima”, a qual Cândido completou: “juizados de 

paz.”. “Exatamente”, respondeu Pereira Braga, elencando exemplos de aplicação de 
leis locais (DO, 6 ago. 1932, p. 15099). 

Cândido de Oliveira Filho recebera a palavra, mas adiantou que não tivera 

tempo suficiente para redigir o longo trabalho que pretendia sobre o assunto. O 

presidente da CRJN demonstrou preocupação e Cândido asseverou que havia 

decidido pelo mesmo que Pereira Braga – unidade da magistratura e do processo –, 

mas que ali pretendia convencer a opinião pública e não os colegas de comissão. 

Pretendia fazê-lo, certamente, quando publicasse o trabalho172, mas Bento de Faria 

deixa implícito que a comissão não poderia esperar – o voto estava dado. Em linhas 

gerais, Cândido estava de acordo com os demais integrantes que já se 

pronunciaram – “[o] surto unitário de legislação já não pode ser mais contido.” (DO, 6 

ago. 1932, p. 15099). 

Miranda Valverde recebeu, enfim, a palavra. Sendo o único dissidente, avisou 

que não leria suas anotações integralmente, por não crer que fosse preciso. Seu 

voto mais abreviado busca demonstrar que a mudança da dualidade da magistratura 

e da pluralidade processual seria inconstitucional sob a Constituição de 1891, ainda 

que revista. Ele se referiu a lições do próprio Carlos Maximiliano e cita um trecho de 

Levi Carneiro, que comandava a Comissão Legislativa – ambos exaltando o 

federalismo, em particular Carneiro, que acreditava que seria “a solução necessária 

do problema da nossa organização política”, “a salvação da unidade nacional”, “a 

garantia do progresso nacional” (DO, 6 ago. 1932, p. 15099). 

A unificação da justiça consistiria em “mutilar-se o regime constitucional.”. 

Citando Lacerda de Almeida e Pedro Lessa, com o mesmo argumento essencial, 

_______________  
 
172 O extenso estudo de Cândido foi publicado na Arquivo Judiciário. O documento era dividido em 

cinco capítulos, nos quais ele abordou: “a política de fragmentação do poder público, no período 
colonial”; “a política unitária do Império” e; os modelos federalistas norte-americano, argentino e 
alemão. Com isso, Cândido buscava responder as duas perguntas de Bento de Faria, mas sua 
conclusão era adiantada logo em uma das primeiras partes do texto: no Império, ao contrário da 
Colônia, a “integridade do país” foi preservada pela “unificação do poder” (AJ, v. XXIII, jul. a 
set./1932, p. 53). 
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Miranda Valverde demonstrou que todos os seus argumentos foram antecipados por 

Pereira Braga. Pedro Lessa teria escrito: 

‘Certo seria mais cômodo a todos os que lidam no foro brasileiro, 
especialmente, aos juízes e advogados, serem obrigados a estudar um só 
direito judiciário, isto é, uma só organização judiciária e um só processo. 
Mas, se se atender um pouco à utilidade coletiva,há de se verificar que, 
dada a grande extensão corográfica de não poucos de nossos Estados, a 
escassez da população de quase todos, a diversidade de acidentes 
geográficos, da cultura social e dos meios de transporte, uma legislação 
judiciária uniforme teria sérios e manifestos inconvenientes... 
Não se compreendem uma organização judiciária e uma organização 
policial, idênticas, uniformes, para os Estados do Amazonas e de São 
Paulo, de Mato Grosso e do Rio de Janeiro’ (Do Poder Judiciário, § 4º.) 
(DO, 6 ago. 1932, p. 15100). 

Bento de Faria interveio, porque esta seria uma questão de divisão 

judiciária173. Em um diálogo de respostas curtas, Bento de Faria repetiu pontos 

essenciais até que Miranda Valverde parecesse obtuso – o que este assumia, 

frequentemente, como defesa retórica. A única objeção a qual Miranda Valverde não 

pudera responder era a de que, segundo o presidente da CRJN, “V. Ex. está 

fundamentando o seu voto em face da Constituição de 24 de fevereiro [de 1891].”. E 

_______________  
 
173 Cf. DO, 6 ago. 1932, p. 15100: “O Sr. Miranda Valverde – Não sei como se podem organizar os 

recursos do Amazonas e do Pará com os do Districto Federal. 
O Sr. presidente – E’ uma questão de prazo. 
O Sr. Miranda Valverde – E o modo de processar esses recursos? 
O Sr. presidente – Póde ser o mesmo. 
O Sr. Miranda Valverde – Os agravos seriam de petição ou de instrumento? Todos deveriam ser de 

instrumento pela demora que forçosamente haveria? Aí é que a chicana não permitiria que o 
processo seguisse até o fim. 

O Sr. presidente – Isso já está até resolvido no Regimento do Supremo Tribunal Federal: os agravos 
são de petição ou de instrumento conforme as distancias. 

O Sr. Miranda Valverde – Então, teremos de alterar o Codigo! 
O Sr. presidente – Estabelecida a regra, ela vigorará conforme as distancias. 
O Sr. Miranda Valverde – E os demais recursos? Teremos de modificar tudo! 
O Sr. presidente – São detalhes. 
O Sr. Miranda Valverde – E nas ações especiais? Nas de demarcação, por exemplo, não sei como a 

lei do Distrito Federal, onde essas questões são de minima importancia, possa ser tambem no 
Estado de São Paulo, onde têm sempre grande vulto! Seria impossível, aplicá-la ali, porque ha 
peculiaridades que não se podem evitar, que importam, ás vezes, á defesa substancial das partes. 

  ‘A magistratura dos Estados resiste ao confronto com a magistratura da União’ – São as 
palavras de um Juiz Federal, o Dr. Araujo Castro, na ‘Reforma Constitucional’, a pags. 93... 

O Sr. Pereira Braga – Não sei se manterá hoje essa afirmativa. 
O Sr. Miranda Valverde – O livro foi escrito em 1926 ou 1927. 
O Sr. Pereira Braga – Ainda era funcionário público. 
O Sr. Miranda Valverde – Pouco importa! 
O Sr. Pereira Braga – Não era Juiz Federal.”. 
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assim o jurista admitiu ser, porque, alegou, não teria encontrado solução melhor do 

que a já prevista na Constituição de 1891. 

O que talvez Miranda Valverde não pudesse saber – a Revolução de 1932 

ainda estava acontecendo – é que aquela Constituição logo mais seria substituída, 

mas Bento de Faria explicitou que se poderia inserir o sistema misto – proposto por 

Cândido – como princípio constitucional, o que implicava ao menos uma emenda 

constitucional. Ao fim de seu pronunciamento, Miranda Valverde citou novamente 

Pedro Lessa, para afirmar que processo e organização judiciária são mutuamente 

dependentes: 

‘Dada a diversidade de organizações judiciárias, a conexão substancial 
entre essas leis e as de processo impõe a diversidade de normas 
processuais. Se à União fosse outorgada competência para legislar sobre o 
processo em geral, teríamos uma destas duas consequências: ou o 
processo em dissonância com a composição dos tribunais, com as 
atribuições conferidas aos juízes das diversas instâncias, ou a faculdade 
conferida aos Estados de elaborarem as suas leis de organização judiciária 
reduzida ao insignificante poder de criar lugares de judicatura, aumenta-los 
e diminui-los.’ (DO, 6 ago. 1932, pp. 15101-15102). 

Mesmo com as objeções de Octavio Kelly, Miranda Valverde prosseguiu no 

mesmo argumento, respondendo-as e fazendo citação a Castro Nunes e Imbarte 

(presumivelmente, um jurista francês). O seu próximo argumento é muito mais 

interessante, uma vez que a demanda profissional dos advogados é posta a lume, 

além de ter marcado presença na Constituinte de 33: 

Se aos advogados pode especialmente interessar, para maior facilidade no 
exercício de sua profissão, a uniformidade do processo, convém, não 
obstante, recordar que as diferenças existentes e as que poderão de futuro 
existir, não serão tão avultadas, que lhes dificultem sobremaneira a tarefa. 
As dissemelhanças, assim como acontece na américa do Norte, [...], não se 
apresentam tais que reclamem, em prol dos causídicos, sejam, postergados 
os interesses superiores da ordem geral e política. (DO, 6 ago. 1932, p. 
15102). 

E Miranda Valverde não fez isso sem citar o discurso de Levi Carneiro, que 

reconhecia a falta de “sentimento político” dos advogados, em 1928. Finalmente, 

Valverde passou ao cerne de sua argumentação, já ao final da reunião, mas a 

péssima redação da ata (nesse ponto em especial, com frases repetidas e 

desconexas) exige uma compreensão a partir dos argumentos principais. Miranda 

Valverde considerava que as leis judiciárias são enquadradas no direito público (tal 

como Chiovenda e Hans Sperl), que a coisa posta em juízo (res in judicium deducta) 
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é conexa ao próprio judicium (conforme Ferrara) e, portanto, que as leis de direito 

substantivo não poderiam ser aplicadas sem referência à lei processual local.  

Aparentemente, assim defendia uma “Justiça independente e parcial.” (DO, 6 ago. 

1932, p. 15102). Mesmo sob suas objeções, os votos foram mantidos, os trabalhos 

da CRJN e prepararam uma possível organização judiciária para a futura 

Constituinte. 

3.2 “A COMPREENSÃO EXATA DE NOSSAS NECESSIDADES PRÁTICAS”: A 

VOTAÇÃO NA CONSTITUINTE DE 1933 

Daniel de Carvalho, deputado constituinte em 1933, narrou como se dera o 

dia da votação em favor da unidade processual perante a Sociedade dos Amigos de 

Alberto Torres, um sabido defensor da própria unidade processual174. Carvalho 

retomou o tema a partir de um escorço histórico “dialético”, que se aplicava também 

ao processo: nem a “unidade rígida” do Império ou a “pluralidade fragmentadora” da 
República atendiam “às exigências do país”175. Era preciso uma síntese dos dois 

modelos: “a unidade orgânica com a descentralização funcional, adequada à 

_______________  
 
174 Carvalho menciona o mestre Torres e seu pupilo, Oliveira Vianna. Vê-se o apelo para que o direito 

– em especial a lei – se dirija à realidade (brasileira), cf. AJ, v. XXXI, jul. a set./1934, p. 27: “A visão 
genial de Alberto Torres fulminou com os raios da sua eloquencia esta cópia servil de theorias ou de 
instituições alienigenas, cuja transplantação não daria entre nós resultado apreciavel, por não se ter 
tido em vista o Brasil tal qual é. 

O mestre teve uma pleiade de brilhantes epigonos. A idéa ganhou terreno e a reacção se fez esperar. 
Caberia á nova Republica, instaurada com a Revolução de 1930, abandonar os planos abstractos e 

aproveitar a lição de mais de cem annos de experiencia para assentar a nova construcção, como 
queria Oiveira Vianna, sobre bases argamassadas com a argilla da nossa realidade viva.”.  

175 Cf. AJ, v. XXXI, jul. a set./1934, p. 27: “I – These, antithese, synthese 
O Imperio do Brasil, após os ensaios democraticos da Regencia e a tentativa federalista do acto 

addicional de 1834, entrou definitivamente na corrente unitarista, adoptando organização 
centralizadora, que asphyxiava a vida dos grupos locaes, dando lugar á campanha federativa, afinal 
victoriosa com o advento da Republica em 1889. 

Em verdade, desde a reacção conservadora de 1837 e a lei reaccionaria de 1840, predominou o 
espirito do ‘regresso’ com o seu accentuado pendor centripeta, que fazia da ‘Côrte o foco unico e 
exclusivo da vida e calor distribuidos por toda a extensão do paiz’. 

Póde-se dizer que o Imperio, em quase todas as questões, poz a unidade como these. 
A Republica, ao contrario, se fundou sob o signo da descentralização, da autonomia ampla dos 

Estados, da predominancia dos nucleos regionaes sobre o nucleo central. A hegemonia politica 
pasou da União para os Estados, chegando-se a sustentar a soberania destes. No dynamismo da 
vida nacional, o movimento se tornou centrifugo, imprimindo ás rotações da peripheria tal rumo e 
intensidade que se veio recear a desagregação das extremidades. 

[...] 
Quer na Monarchia Parlamentarista, á moda inglesa, quer na Republica Presidencialista, á moda 

americana, procuravamos realizar uma obra de esthetica e de ideal politico, sem attendermos aos 
factos da nossa vida real, ás peculiaridades do nosso povo, do nosso tempo e do nosso meio.”.  
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realidade social brasileira e às necessidades práticas do nosso povo.”  (AJ, v. XXXI, 

jul. a set./1934, p. 27). 

Parte importante de sua argumentação está no fato de que não se reclamava 

da unidade do processo no Império176, mas sim da unidade da magistratura, devido 

à “demora no preenchimento das vagas pelas distâncias que separavam as 
comarcas da capital do Império e contra outros males da centralização do aparelho 

judiciário.” (AJ, v. XXXI, jul. a set./1934, p. 28). Com a proclamação da República, 

Carvalho conta que havia a expectativa de unidade do processo e dualidade da 

magistratura, tal como as medidas do Ato Adicional de 1834. 

A radicalidade da Constituição de 1891, repudiada por Alberto Torres também 

quanto à multiplicidade processual177, se devia à preocupação que os constituintes 

tiveram em adotar um “sistema”, ao invés de se preocupar com a “realidade”. 

Carvalho explicou que, ainda que houvessem aqueles que se opunham à ideia, o 

processo e a justiça foram divididos em federal e estadual, sob o argumento de que 

isso seria necessário para “não desfigurar o federalismo” (AJ, v. XXXI, jul. a 

set./1934, p. 28). Na configuração republicana, portanto, havia duas justiças e dois 

processos. 

Carvalho contou que, na ocasião dos debates constituintes, Alcântara 

Machado – deputado pela “Chapa Única de São Paulo Unido” – evocou os 

argumentos de Campos Salles para “apartear” o conferencista: defendia a dualidade 

processual “porque somos uma República Federativa” e assim constava na 
Constituição. Carvalho não deu qualquer mérito ao argumento, porque “as 

constituições não se destinam a contentar doutrinadores sempre desentendidos, 

mas, ao contrário tendem a satisfazer às necessidades do povo.” (AJ, v. XXXI, jul-

set/1934, p. 28). 

“Não temos” – afirmou o jurista – “a idolatria dos sistemas organizados 

aprioristicamente”. Ele cita a lição de Brutmy sobre a Constituição inglesa: 

_______________  
 
176 Cf. AJ, v. XXXI, jul-set/1934, p. 28: “[…] Não me consta que houvesse queixas contra a unidade do 

processo que corria regularmente em todas as provincias.”. 
177 Cf. AJ, v. XXXI, jul-set/1934, p. 28: “Ora, quanto á primeira parte [dualidade processual], logo 

ocorre o raciocinio de Alberto Torres: ‘como typo de extravagancia juridica, a separação da 
legislação sobre o direito substantivo, da legislação sobre direito processual, conferida a primeira á 
União e a segunda aos Estados, é das mais repugnantes; difficilima de precisar doutrinariamente 
em muitos pontos, esta separação expõe o direito ás mais sérias vicissitudes, distinguindo a 
substancia do seu meio de acção e pondo napratica, em continuo risco, o pensamento do legislador 
federal’ (A organização Nacional, 1ª parte, pag. 34).”. 
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“apreciaremos sempre ‘as incoerências felizes, os disparates úteis, as contradições 
tutelares que têm uma razão decisiva para se encontrarem nas instituições – ou 

acharem-se já na realidade das coisas.” (AJ, v. XXXI, jul. a set./1934, pp. 28-29). 

Ademais, argumenta o jurista, se fosse realmente necessária a dualidade do 

processo para manter a forma federativa, a mesma fragmentação seria exigida do 

“direito substantivo.” (AJ, v. XXXI, jul. a set./1934, p. 29). 

Carvalho explicou que esse tema foi um dos que mais apaixonou a 

Constituinte: a Comissão do Itamaraty178 havia consagrado a unidade do processo, 

mas o substitutivo da Comissão dos 26 não. Odilon Braga se referiu a esse episódio 

como “a primeira grande batalha.” (RF, v. LXIII, jul./1934, p. 348). No plenário, os 

deputados constituintes se organizaram para aprovar definitivamente a unidade: 

Ferreira de Souza (deputado pelo Partido Popular do Rio Grande do Norte), Prado 

Kelly (pelo Partido Progressista do Rio de Janeiro – e integrante da CRJN) e o 

próprio Daniel de Carvalho (pelo Partido Republicano Mineiro). Havia, ainda, 

emendas individuais de Homero Pires (Bahia) e Thomaz Lobo (Pernambuco). No 

lado oposto da contenda, a bancada da Chapa Única de São Paulo e do Partido 

Progressista mineiro defendia a dualidade processual (estadual e federal). 
_______________  
 
178 Sobre a Comissão do Itamaraty e, especificamente, sobre a discussão acerca da forma da justiça 

nacional, cf. HOCHHEIM, 2017, pp. 120-121: “Despreocupados em conformar seu trabalho a 
conceitos pré-definidos, os membros da Comissão [do Itamaraty] não se prenderam muito a formas 
apriorísticas de federalismo. embora por vezes a questão surgisse – como na discussão do formato 
da justiça nacional, debatendo-se então se seria inerente à autonomia estadual a existência de um 
poder judiciário próprio – esse tipo de consideração foi marginal, quase inexistente ao longo de mais 
de cinquenta sessões do colegiado. Questão diferente era a preocupação, mais frequentemente 
expressa, no sentido de que os estados deveriam seguir detendo algum tipo substancial de poder. 
O raciocínio que lhe era subjacente, todavia, era político, não se apelando a teorias jurídicas acerca 
do federalismo. 

Os comissários, portanto, pensavam não raro pragmaticamente, preocupando-se com os problemas 
concretos que eram suscitados em cada tópico, problemas muitas vezes revelados na experiência 
de quarenta anos da Primeira República. Eles não recorriam muito a definições abstratas, nem se 
deixavam por elas limites. [...] 

Alguns comissários discorreram sobre a flexibilidade que o federalismo teria. João Mangabeira 
defendeu na Comissão que: ‘Não é verdade, como hoje tanto se affirmou que a unidade da 
magistratura seja incompativel com a federação. A federação não é o metro de inicio guardado no 
Museu de Londes, como padrão immutavel da decima millionesima parte do quarto do meridiano 
terrestre. Não. É uma fórma de Estado, e por isto mesmo uma cousa viva, que se plasma, se 
transforma e se adapta ás condições variaveis da vida, de accordo com a época, as tradições, as 
latitudes, as condições economicas e as culturaes de cada nação a cujo progresso, a cuja 
segurança, ou a cuja facilidade se destina (ACI-JM, p.301)’. 

[...] 
Visões como essa sobre a flexibilidade do federalismo justificavam a postura pragmática da 

Comissão, preocupada com a solução de problemas da dinâmica política brasileira – quer velhos, 
tradicionais no país, quer novos, surgidos nos últimos tempos com as mudanças do mundo. Os 
comissários estavam mais voltados à modelagem de um novo país do que a formas 
preconcebidas.”. 
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Os dois grandes partidos do Rio Grande do Sul – “Liberal e Frente Única, de 

Republicanos e Libertadores” – decidiram por uma fórmula intermediária, segundo a 

qual haveria unidade de princípios fundamentais do processo, concedendo aos 

Estados “o direito de legislar sobre as particularidades do rito processual” (AJ, v. 

XXXI, jul. a set./1934, p. 29). Ao que parece, essa proposta – chamada de 

“coordenada” por Braga e Carvalho (RF, v. LXIII, jul./1934, p. 348; AJ, v. XXXI, jul. a 

set./1934, p. 29) – foi aceita pelas bancadas mais numerosas, ainda que o programa 

de alguns partidos fosse incompatível179. 

Os debates opuseram, pela unidade do processo, Sampaio Costa (Alagoas) e 

o próprio Carvalho e, pela dualidade, Levi Carneiro (representante dos profissionais 

liberais) e Henrique Bayma (Chapa Única de São Paulo). No dia da votação do 

dispositivo que concedia competência legislativa das normas fundamentais do 

processo à União, acreditava-se que a proposta da “bancada coordenada” venceria, 
mas, em verdade, o oposto ocorreu (RF, v. LXIII, jul./1934, p. 348). Depois que 

Mauricio Cardoso falou com entusiasmo pela fórmula conciliatória, sofreu a reação 

de Ferreira de Souza, Barreto Campello e Aluysio Filho (da numerosa bancada da 

Bahia), “todos pela unidade pura e simples.” (AJ, v. XXXI, jul. a set./1934, p. 29). 

Barreto Campello e Amaral Peixoto requereram votação nominal, pelo que a 

fórmula conciliatória foi recusada (142 votos contra 95) pela “maioria das pequenas 

bancadas do Norte e do Sul, a representação do P.R.M., a maioria das bancadas 

pernambucana, bahiana, carioca e classista.” (AJ, v. XXXI, jul. a set./1934, p. 29). A 

partir dessa rejeição, surgiram duas emendas – a do Partido Republicano Mineiro (o 

mesmo partido de Carvalho) e a de Ferreira de Souza “e outros”. A segunda, que 

acrescentou a previsão de feitura dos códigos de processo, foi a “aprovada debaixo 

de aplausos calorosos.” (AJ, v. XXXI, jul. a set./1934, p. 29). Nesta votação, foram 

quase unânimes as bancadas de Pernambuco, Bahia e o Partido Radical do Estado 

do Rio de Janeiro. Minas Gerais e São Paulo, de acordo Braga, cederam em prol de 

“objetivos fundamentais a alcançar” – dos quais a pluralidade processual 

aparentemente não fazia parte (RF, v. LXIII, jul./1934, p. 348). 

_______________  
 
179 Cf. AJ, v. XXXI, jul. a set./1934, p. 29: “Este ponto de vista veio a prevalecer na coordenação das 

grandes bancadas (Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro) 
apesar de estar a unidade prevista nos programmas do Partido Social Democrata de Pernambuco, 
do Partido Social Democrata da Bahia e do Partido Popular Radical do Rio de Janeiro.”. Informação 
semelhante em RF, v. LXIII, jul./1934, p. 348. 
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Carvalho recorreu, mais uma vez, ao discurso de abandono de fórmulas 

preconcebidas e de socorro às necessidades brasileiras: 

Foi, sem dúvida, a maior vitória do plenário, que, vencendo as combinações 
prévias, deu um passo decisivo para a unificação do Direito Nacional, 
afirmando assim o espírito de união brasileira e a compreensão exata de 
nossas necessidades práticas. (AJ, v. XXXI, jul. a set./1934, p. 29). 

O jurista citou indiretamente um deputado constituinte, que já protagonizou os 

debates sobre a unidade processual: Carlos Maximiliano. Segundo Carvalho, 

Maximiliano teria dito que “bastava esta medida para justificar a revisão da Carta de 

1891 e que a Assembleia assim votando teve o seu maior dia.” (AJ, v. XXXI, jul. a 

set./1934, p. 29). 

O deputado constituinte, já ao final de sua palestra e com duas menções ao 

“povo brasileiro”, revelou que se tratava do êxito obtido pela “corrente ideológica que 

pugnava pelo consórcio indissolúvel entre o estatuto da lei e o processo para sua 

realização” (AJ, v. XXXI, jul. a set./1934, p. 29). Essa indissolubilidade prática 

(orientada à realidade) era, portanto, a marca do direito processual na visão dos 

constituintes unitaristas. Odilon Braga fizera críticas diretas a esse tipo de 

pensamento, remetendo às mesmas referências que Carvalho exaltara em sua 

conferência: 

Antes mesmo da Revolução de 30, com a publicação do vibrante opúsculo 
do sr. Oliveira Vianna – ‘O Idealismo da Constituição’ – formou-se, no país, 
uma mentalidade de franca hostilidade à obra constitucional de 1891. 
Retomando o mote que certo dia fora posto em circulação por Alberto 
Torres, grande homem notabilizado por algumas cintilações geniais, não 
obstante fugazes e intermitentes, desenvolveu o sr. Oiveira Vianna a tese 
de que a Constituição não se achava [de acordo] com a realidade brasileira. 
Ninguém definiu bem o que fosse – realidade brasileira, nem mesmo o sr. 
Oliveira Vianna; contudo, talvez por isso mesmo, cada qual entendeu a 
expressão a seu modo e todos passaram a repeti-la, a despeito da 
admirável e concludente réplica do sr. Baptisto Pereira... (RF, v. LXIII, 
jul./1934, p. 347). 

Alegar a vagueza do conceito de realidade brasileira, contudo, não foi 

suficiente para que ele não se tornasse uma ferramenta estratégica em todos os 

campos do Direito, uma vez fragilizada a Constituição de 1891. Essa ferramenta 

argumentativa utiizada pelos juristas dos anos 30, e já comentada aqui em diversos 

momentos, reportava-se imediatamente ao problema de como conceber socialmente 

o direito dentro e a partir do Brasil e, portanto, sem a aceitação pronta de modelos 

estrangeiros (SILVEIRA, 2016, pp. 451-453 e n. 7; GARCIA NETO, 2008, pp. 88-97).  



 
 

137 

3.3 O PROBLEMA DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA NO INTERSTÍCIO 

“A realidade, porém, é que os Códigos se estão retardando demais. E não é 

animador o precedente da lei n.º 319, de 25 de novembro do ano passado [...]”. Esse 

foi um trecho da mensagem de Juracy Magalhães, então governador da Bahia, 

perante a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. A questão que ele trazia é 

que o Estado não podia mais esperar pelos códigos de processo para elaborar sua 

lei complementar de organização judiciária – ambos “completam-se, afinam-se, 

harmonizam-se entre si.” (RF, v. LXXI, ago. 1937, p. 416). 

O problema era outro que não necessariamente o conteúdo da Lei nº 

319/1936, que regulou o recurso de revista: tratava-se da competência legislativa. 

Isso porque, vigente a Constituição de 1934 e delegada a competência legislativa 

para a União, os Estados não poderiam mais legislar sobre processo (civil, comercial 

e penal), embora os códigos e legislações estaduais continuassem vigentes180, 

_______________  
 
180 O imbróglio da vigência dos Códigos de processo estaduais (particularmente quanto aos de 

processo civil e comercial), cf. crônica de Percival de Oliveira sobre o livro “Recurso de Revista”, de 
Bilac Pinto e C. A. Lucio Bittencourt (RF, v. LXXI, set. 1937, p. 641): “[...] O livro que motiva estas 
linhas faz um historico completo do recurso de revista e conta, meudamente, a historia desse 
famoso decreto 21.228, promulgado para attender aos interesses de determinada pessoa. Abriu tão 
larga porta á revista que provocou clamores da Justiça e dos advogados. A Côrte de Appellação do 
Districto ficou abarrotada de feitos, aguardando julgamento, como a Côrte Suprema. Os advogados 
não conseguiam pôr termo ás demandas. Um desembargador classificou o malfadado decreto de 
‘verdadeira calamidade’ e o presidente da Côrte viu-se forçado a dirigir ao governo uma 
representação em que, depois de mostrar os seus desastrosos effeitos, terminava solicitando a sua 
revogação immediata. Essa representação foi á Camara dos Deputados, que, adoptando um 
trabalho do dr. PHILADELPHO AZEVEDO, apresentado ao Congresso Nacional de Direito 
Judiciario, com algumas modificações, votou a lei promulgada sob n.º 319, em 25 de Novembro de 
1936. 

Attendendo á reclamação do Desemb. CESARIO PEREIRA, era intenção da Camara votar uma lei 
sómente para o Districto Federal, que, afinal de contas, era quem se queixava contra a que tinha. 
Surgiu, porém, uma objecção. Dando a Constituição Federal de 1934 competencia privativa á 
União, para legislar sobre processo. A nova lei tinha que vigorar para todo o Paiz. E assim se fez. A 
lei numero 319 foi declarada extensiva a todos os Estados. 

Acontece, entretanto, que a mesma Constituição determina, no art. 11 das Disposições Transitorias 
que a União deverá promulgar dentro de certo prazo os Codigos do Processo Federaes, e, no 
paragrapho 2.º do mesmo artigo, diz que: 

‘Emquanto não forem decretados esses «Codigos», continuarão em vigor, nos respectivos territorios, 
os dos Estados’. 

Surgiu dahi uma questão muito séria. Logo no primeiro recurso, interposto em São Paulo, com 
fundamento na lei n.º 319, manifestou-se a nossa Côrte de Appellação, em tribunal pleno, 
declarando inapplicavel dita lei no territorio do Estado, porque, dispondo a Constituição que, 
emquanto não fossem promulgados os Codigos Federaes, continuarão em vigor os dos Estados, 
nos respectivos territorios, e não se podendo receber a lei n.º 319, que dispõe apenas sobre certos 
recursos, como um ‘Codigo’, não podia ser aqui applicada. No fundo, a decisão de nossa egregia 
Côrte fulmina de inconstitucionalidade a nova lei. Declarando-a inapplicavel em S. Paulo, com 
fundamento em disposição constitucional, é como se declarasse, apenas, a sua 
inconstitucionalidade. [...]”. 
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“federalizados” (expressão de Afrânio de Mello Franco, de acordo com Percival de 

Oliveira e Bilac Pinto, cf. RF, v. LXXI, set. 1937, p. 642; v. LXX, mai. 1937, p. 209). A 

União, por outro lado, tinha a obrigação de entregar os códigos de processo no 

prazo estabelecido de três meses – o que evidentemente não ocorreu. Devido a 

esse atraso e a demanda de providências no Distrito Federal, a União começou a 

legislar por leis extraordinárias sobre as matérias processuais, com a obrigação de 

efeitos imediatos para todo o país181. 

A Corte de Apelação de São Paulo se pronunciou pela inconstitucionalidade 

da lei, de acordo com o art. 11, §2º, das disposições transitórias da Constituição de 

1934182. Bilac Pinto se posicionou ferozmente contra a medida, explicando como a 

interpretação das normas e do ordenamento não causava nenhum dilema ao ato 

legislativo da União e que, além disso, tampouco tinha sido a primeira lei processual 

emanada pelo ente no período (RF, v. LXX, mai. 1937, pp. 203-210). 

Gomes Ferraz, deputado federal, chegou a formular uma consulta à 

Comissão de Justiça da Câmara – e que escreveu a dita lei –, para que 

determinasse qual a amplitude da lei, uma vez que havia juízes que a consideravam 

extensiva a todos os Estados e outros que somente lhe davam aplicação no Distrito 

Federal e no Território do Acre (como era o caso da Corte de Apelação do Estado de 

São Paulo). 

                                                                                                                                               
Já Afrânio Mello Franco, conta Percival de Oliveira, argumentou que, devido à Constituição de 1934, 

os Códigos de processo estaduais foram “federalizados”, ”transformados em leis federais, tanto 
assim que ninguém ousará dizer que os Estados possam agora modificá-los.”, de modo que 
somente a União poderia fazê-lo (RF, v. LXXI, set. 1937, p. 642). 

181 Cf. RF, v. LXXI, ago. 1937, p. 416: “Entende-se, que, no regime novo de unificação processual 
codificada, não é lícito á União legislar, fragmentariamente, sobre o Processo. 

Sem pretendermos opinar no delicado problema parece-nos que, sendo da competencia exclusiva 
da União legislar sobre o direito processual, nos termos geraes da lettra “a”, do n.º XIV, do artigo 5.º, 
o facto da lei fragmentaria não implica inconstitucionalidade. Os preceitos relativos aos Codigos 
surgiram nas Disposições Transitorias. No texto definitivo o que está alli é a exclusividade, sem 
determinação morphologica e em caracter generico. 

O que é incontestavel, porém, e mais nos interessa, é o facto de que os Codigos promettidos 
naquellas Disposições se estão fazendo esperar excessivamente, valendo por um indicio da 
persistencia dilatoria qualquer lei fragmentaria, que vá surgindo.”. 

182 Cf. Constituição de 1934: “Art 11 - O Governo, uma vez promulgada esta Constituição, nomeará 
uma comissão de três juristas, sendo dois ministros da Corte Suprema e um advogado, para, 
ouvidas as Congregações das Faculdades de Direito, as Cortes de Apelações dos Estados e os 
Institutos de Advogados, organizar dentro em três meses um projeto de Código de Processo Civil e 
Comercial; e outra para elaborar um projeto de Código de Processo Penal.  

§ 1º - O Poder Legislativo deverá, uma vez apresentados esses projetos, discuti -los e votá-los 
imediatamente.  

§ 2º - Enquanto não forem decretados esses Códigos, continuarão em vigor, nos respectivos 
territórios, os dos Estados.”. 
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A comissão (provavelmente sob a figura de Levi Carneiro, relator183) 

respondeu que, considerando “’vigente a uniformidade da lei processual, parece-nos 

que não deve, nem pode, a Câmara legislar estritamente para o Distrito Federal.’” 

(RF, v. LXXI, ago. 1937, p. 418). Ademais, como a lei se referia genericamente às 

“Cortes de Apelação”, a aplicação em todos os Estados poderia ser deduzida, não 

se excluindo nem o Território do Acre, nem o Distrito Federal. Vemos, portanto, que 

era permitido à União legislar sobre processo enquanto os códigos não ficassem 

prontos, mas a comoção causada em cada um dos Estados era politicamente 

inconveniente. 

3.4 A CONCRETIZAÇÃO DA UNIDADE PROCESSUAL PENAL 

Conforme já foi abordado, a concepção unitarita de processo mobilizou 

diversos juristas nas comissões técnicas, cuja defesa dos argumentos variou dentro 

de parâmetros como realidade nacional, necessária adaptação do federalismo e a 

noção de necessária uniformidade da atuação judicial na resolução dos conflitos 

dentro de um mesmo território, sem o qual o “direito substantivo” não seria uno.  

Francisco Campos corou essa série de ideias ao deixar claro, na exposição de 

motivos, que o interesse não era apenas da administração da justiça, mas da própria 

unidade nacional (RF, v. LXXXVIII, nov. 1941, p. 629). 

A questão – um tema “cartográfico-jurídico” – tinha um teor tão político quanto 

o conceito do Estado-nação e de soberania, porque tematiza o mesmo exercício 

soberano do poder (frente as autonomias estaduais). Há indícios de que a 

orientação de Vargas fosse unificadora no processo penal, já que dois de seus 

ministros da Justiça, Vicente Ráo e Francisco Campos, atrelaram o sucesso da 

repressão criminal à unidade da aplicação da lei processual em todo o país. 

Da confluência entre a técnica legislativa, o tecnicismo jurídico e a unificação 

do direito processual penal, percebemos modificações estruturais, como a presença 

de uma série de dispositivos referentes ao Código Penal no CPP/1941, o que sugere 

uma melhor integração entre os dois diplomas; a possibilidade de um diálogo dentro 

_______________  
 
183 A comissão se reuniu em 30 de abril de 1937 e estiveram presentes os componentes: Waldermar 

Ferreira (presidente), Levi Carneiro (relator), Rego Barros, Deodoro Mendonça, Carlos Gomes de 
Oliveira, Raul Fernandes, Augusto Viegas e Sampaio Costa. 
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dos processos (especialmente o civil) e dentro do processo penal, abrindo o campo 

de especialização na disciplina e; um inevitável diálogo entre as esferas recursais. 

É possível que mais efeitos tenham sido deflagrados, no que esse tema pode 

merecer um estudo próprio, mas entendemos que essa questão perpassa a 

discussão da maior parte dos dispositivos de poder construídos durante a 

codificação processual penal. Foi, portanto, a unidade de aplicação das normas 

processuais no território brasileiro a condição de possibilidade de existência do 

Código de Processo Penal de 1941. Com uma remissão constante à realidade dos 

fatos, das pessoas e do próprio direito, o desafio colocado aos legisladores parece 

ter sido pensar pragmaticamente o atuar judicial no processo penal em todo o Brasil. 
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4 DISPOSITIVOS DE PODER NO PROCESSO PENAL 

O projeto genealógico de Foucault buscava responder o como de três 

perguntas relacionadas a dimensões “irredutiveis” do sujeito: “como nos 

constituímos como sujeitos de nosso saber; como nos constituímos como sujeitos 

que exercem ou sofrem as relações de poder; como nos constituímos como sujeitos 

morais de nossa ação.” (FONSECA, R. M., 2001, p. 90). Essas dimensões podem 

concorrer nas mesmas práticas: é possível tanto assujeitar pelo poder como 

tematizar pelo saber ao mesmo tempo. Um exemplo disso foi o aparecimento 

administrativo e religioso do “inquérito”, que Foucault apresentou na conferência “A 

Verdade e as Formas Jurídicas”: 

[...] como uma forma política, uma forma de gestão do processo, uma forma 
de exercício de poder que, por meio da instituição judiciária, veio a constituir 
um critério geral na cultura ocidental de autentificar a verdade. É ao mesmo 
tempo um novo saber que incide de modo emblemático na busca da 
verdade do processo, mas é também um instrumental de inúmeras práticas 
políticas que a partir de então serão veiculadas com base nesse saber. É, 
em suma, uma forma de saber/poder que institui um novo modo de 
exercício de poder na esfera judiciária ao mesmo tempo em que serve de 
critério balizador para que se firme uma nova forma de manifestação da 
cultura (de onde o Renascimento emergirá) e se sepulte formas antigas de 
saber (como o saber da alquimia, por exemplo). [...] (FONSECA, R. M., 
2001, pp. 92-93). 

Uma vez que, dentro do processo, combina-se a produção disciplinar da 

verdade com o exercício do poder soberano (ou jurídico), a analítica do poder de 

Foucault é um método que tem muito a oferecer para a crítica da história do direito 

processual penal. Mesmo que o autor tenha apresentado uma visão limitada do 

direito, é possível reconhecer zonas de implicação entre direito e norma (da 

disciplina ou da biopolítica), que não se excluem, mas se interpenetram184. 

_______________  
 
184 Cf. FONSECA, 2001, pp. 127-128: “Apesar dessa aparente visão foucaultiana do direito a partir de 

um ponto de vista um tanto restrito, não parece, todavia, que isso prejudique a possibilidade de 
vislumbrar em seus textos a existência de uma implicação entre a norma e o direito. Embora o seu 
desinteresse por uma discussão que enfrentasse o problema específico da natureza do poder do 
direito (o interesse de Foucault estava em outro lugar) possa explicar os entraves existentes na 
compreensão entre o jurídico e o disciplinar, isto não prejudica de modo algum que as pistas 
deixadas por ele levem essa leitura adiante. 

Foi exatamente o que intuiu François Ewald ao dizer que o normativo é ‘compatível com a existência 
de um direito’. Foi essa também a percepção de Márcio Alves da Fonseca, que, num texto que 
busca explorar as condições de interlocução entre Foucault e o direito, aduz que não há relação de 
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Reconhecer a “circulação de sentido, cumplicidade e articulação entre as esferas 
jurídica e disciplinar” é uma tarefa perfeitamente possível dentro do pensamento 

foucaultiano, como ensinou Ricardo Marcelo Fonseca: 

[...] O que se sugere aqui (e isso a partir dos próprios textos de Foucault) é 
a possibilidade da  leitura da implicação entre direito e norma, a 
possibilidade de se notar como ambos podem atuar conjuntamente, como o 
direito pode veicular em seu bojo o poder da normalização, como ambos 
podem ter na vredade uma relação de reciprocidade. 
Na própria aula do dia 14 de janeiro de 1976 – em que Foucault estabelece 
de um modo muito insistente a diferenciação entre os poderes ‘soberano’ e 
‘disciplinar’ – há um trecho sintomático nessa direção:  
‘Que em nossos dias o poder se exerça simultaneamente através deste 
direito e destas técnicas; que estas técnicas e estes discursos criados 
pelas disciplinas invadam o direito; que os procedimentos de 
normalização colonizem cada vez mais os da lei; tudo isso pode explicar 
o funcionamento global daquilo que gostaria de chamar sociedade de 
normalização.’  
Aqui fica muito claro que a ‘sociedade de normalização’ é aquela que 
funciona não só pelas disciplinas, mas pelo direito que é invadido por elas e 
se torna o seu veículo. É certo que a ‘normalização’ possui muitos 
mecanismos e muitas formas de circulação e incidência. É certo também 
que elas podem aplicar-se e funcionar independentemente e ao largo de 
mecanismo propriamente jurídico. Mas não é menos certo que ambos 
podem implicar-se e funcionar em conjunto, incidirem sobre os indivíduos 
através do mesmo meio e com os mesmos instrumentos. [...] (FONSECA, R. 
M., 2001, pp. 121-122; grifo nosso) 

Se essa operação é possível, há, por outro lado, uma cautela fundamental a 

ser tomada. O entrecruzamento entre direito e norma nem sempre é concretizado na 

lei escrita, sendo preciso, como apontou Ricardo Marcelo Fonseca (2001, pp. 128-

129), “lançar mão da arqueogenealogia foucaultiana”, que decompõe os discursos 

dos saberes clínicos e suas práticas de sujeição, bem como verificar, na história, 

“como o direito eventualmente se apropria das normas (disciplinas e biopoder)” e 

como as utiliza para fins úteis em contextos específicos. 

Sabemos que, se esse empreendimento não é simples185 e também nunca foi 

feito no período em recorte, é extremamente necessário fomentar a discussão. O 

                                                                                                                                               
contradição entre o direito e a norma, mas sim de implicação, já que ‘normalização e direito não se 
contradizem’. 

Esse campo muito fecundo de análise – e também praticamente inexplorado – pode trazer questões 
interessantes sobre o direito. Uma vez aceitando a ideia de uma dimensão disciplinar que esteja 
embutida no discurso legal pode-se abrir um campo de possibilidades sobre as relações de poder 
que seguramente não pode ser descurado pelo jurista. [...]”. 

185 Cf. FONSECA, R. M., 2001, p. 129: “Uma tarefa de tal envergadura não poderia ser levada a efeito 
nesse trabalho. Fazer um inventário sobre o entrecruzamento do direito e da norma seria uma tarefa 
que demandaria a atenção paciente aos textos legais, de uma parte, e um olhar cuidadoso sobre os 
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período em questão é interessante porque os juristas – cuja própria identidade 

profissional estava em questão nos anos 30 e 40 – tentaram inserir “lições da 

experiência”, técnicas e conceitos na feitura dos códigos, em uma atitude legislativa 

que reconhecia a exigência da permeabilidade do texto legal à realidade.  

Isso é possível reconhecer porque se admite que o direito não é neutro ou 

puramente racional. Os seus comandos gerais e abstratos são modulados para que 

o poder normalizador as atravesse, de acordo com o caso e com o dispositivo 

acionado. Devem, portanto, ter abertura suficiente para que o sujeito juridicamente 

investido de poder interprete e atue em várias dimensões concorrentes, antes ou 

durante o processo penal, com fins de reproduzir tanto o poder soberano, como o 

disciplinar e a biopolítica. 

Sabemos que essa não seria a única forma de exercício desses poderes, já 

que a disciplina e a biopolítica atuam por meio de diversas estratégias em toda a 

sociedade. Entretanto, esses instrumentais teóricos – de uso quase inédito no 

processo penal, não fosse o trabalho pioneiro de Borges (2005, p. 69) – permitem 

uma outra crítica do processo penal que não a que tem sido realizada meramente 

por seus institutos jurídicos ou de acordo com os sistemas processuais penais. Essa 

crítica, ademais, é uma crítica necessária186. Retomaremos, portanto, as 

características da disciplina, do biopoder e da biopolítica e suas formas de atuação. 

Quando Foucault se preocupou com as práticas judiciárias, ele identificou as 

“formas de luta no interior das quais a questão da verdade está inserida.”, de modo 

que a genealogia, segundo M. A. da Fonseca, seria a análise de uma “’política da 

verdade’”. A “vontade de verdade”, que seria característica de nossa civilização, 

                                                                                                                                               
contextos históricos que encetam discursos e práticas de sujeição, de outra, para que só então 
fosse possível a identificação dos contextos específicos em que o direito se apropria das formas de 
normalização ou, dito de outra maneira, a forma como a norma se implica e se entrecruza com a lei 
para atingir um mesmo fim de sujeição (no caso das disciplinas) ou de ‘segurança social’ (no caso 
do biopoder).”. 

186 Cf. FONSECA, R. M., 2004, p. 278: “O campo de análise aberto por Michel Foucault (naquilo que 
formulou acerca das questões de normalização) e por Gilles Deleuze (naquilo que foi elaborado 
sobre a ‘sociedade de controle’) pode trazer, como já assinalado, a dimensão, imensamente 
candente aos operadores do direito, da relação entre essas formas de normalização e o direito. 
Assim, a partir de uma observação mais atenta, nota-se que estes mecanismos também têm uma 
existência distinta do que pode ser chamado de ‘poder jurídico’, ou poder do direito. Todavia, o que 
se vê é que além do campo das ‘liberdades’, da ‘autonomia da vontade’, da ‘autodeterminação’ e da 
‘igualdade’ – que é o espaço de circulação do ‘sujeito de direito’ – há também o espaço da 
normalização, da atuação de mecanismos da disciplina, do controle e do biopoder. Este espaço da 
normalização, em vista de seu campo de atuação e de suas profundas consequências nas relações 
humanas, não pode ser descurado pelo discurso jurídico. O modo como o direito (o ‘poder jurídico’) 
pode se aproximar das formas de ‘normalização’ deve ser, por isso, objeto de profunda atenção e 
preocupação.”. 
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recolocou “o jogo da verdade na rede das coações e das dominações, de forma que 
o sistema do verdadeiro e do falso possa revelar uma face que lhe seria própria e 

que há muito teria sido ocultada: a face de sua violência.” (FONSECA, M. A., 2012, 

p. 155). A verdade é, portanto, uma função dentro do jogo entre poder e saber e, no 

ato em que supostamente busca a verdade, o discurso judiciário se reporta a “uma 
verdade estabelecida segundo as regras e as formas que seriam interiores ao 

próprio discurso judiciário. “ (FONSECA, M. A., 2012, p. 156). Desse modo, o poder 

segundo Foucault não assume uma faceta meramente negativa, porque tem uma 

instância de incitação e produção que se faz valer por “mecanismos de inclusão” 
(FONSECA, M. A., 2012, p. 159). 

As formas jurídicas estariam entre as práticas sociais mais importantes para 

fazer emergir novas formas de subjetividade, justamente por causa da circulação de 

“diferentes regimes de verdade” que são resultado da “interação entre relações de 
poder e formações de saber”. Dentro das práticas e formas jurídicas187, Foucault 

procurou conhecer “a medida das lutas de poder e as condições concretas de 

existência” que formam os sujeitos e talham sua relação com a verdade (FONSECA, 

M. A., 2012, p. 161). Por esse motivo, para o filósofo francês não faz sentido abordar 

as prisões exclusivamente a partir da teoria penal ou sociológica, porque o problema 

das prisões e das medidas alternativas às prisões é justamente “o problema da 

gestão dos ilegalismos” (FONSECA, M. A., 2012, p. 169). 

A disciplina, como “anatomia politica (do detalhe)”, tem como alvo o “bom 
adestramento” por meio de mecanismos como a vigilância hierárquica (geral e 

múltipla, nas instituições), a sanção normalizadora (“pequeno mecanismos penal” de 

legalidade, que está abaixo da ordem jurídica e apresenta hierarquias, critérios de 

classificação e de formatação dos comportamentos por estímulos positivos e 

negativos, cf. FONSECA, R. M., 2001, pp. 107-111) e o exame (combinação 
_______________  
 
187 Cf. FONSECA, M. A., 2012, p. 187: “Outra concretização dessa imagem pode ser percebida ainda 

no refluxo da ‘verdade’, produzida sobre os indivíduos pelo mecanismo disciplinar do exame (no 
interior das instituições disciplinares), para os planos mais gerais regidos pelo direito. Se pelo 
instrumento do exame, as ‘verdades’ produzidas sobre os indivíduos permitem a definição de  perfis, 
como por exemplo o perfil do delinquente, o conteúdo desse saber sobre esse tipo de 
individualidade será retomado pelas estruturas formais do direito, que dirão quais as medidas a 
serem tomadas em relação a tais indivíduos. As regras de direito terão a ‘função’ de gerenciá-los, 
terão a função de gerenciar a delinquência, como uma das muitas peças constituintes das 
sociedades. Assim, a imagem de um direito normalizado-normalizador não está dissociada do fluxo 
e refluxo da ‘verdade’ acerca dos indivíduos que é produzida no interior das instituições 
disciplinares e que as sociedades modernas fazem circular, movimentos dos quais tal imagem do 
direito não pode ser separada.”. 
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ritualística dos dois anteriores, na qual há um exercício invisível do poder que torna 

visíveis os súditos, bem como registro documental do “caso” individual). Seu domínio 

é exercido sobre a “materialidade dos corpos e [a] organicidade das instituições” e 

não depende de estruturas jurídicas188 (FONSECA, M. A., 2012, p. 181). 

A norma da disciplina189, por ser um “critério de comparação e de constituição 
de individualidades”, traça a fronteira entre os estados de normalidade ou 

anormalidade. Tratando-se de um critério interno, não há exterioridade em relação à 

norma disciplinar. Esta faz somente diferenciar o indivíduo que se sujeita a sua 

aplicação daquele que não se sujeita e, a partir daí, produzir a verdade sobre ele, 

adestrando-o. Os atos e sujeitos ilegais ou “anormais” serão gerenciados dentro da 

própria legalidade do direito; a sociedade escolhe com quais ilegalismos pode arcar 

dentro dessa legalidade190. 

Perceber, portanto, a relação entre direito e disciplina, entre normas jurídicas 

e normas disciplinares, como apontou Márcio Alves da Fonseca, exige perceber o 

imbricamento “entre as regras e os procedimentos mais gerais das estruturas 

jurídicas e as regras e os procedimentos mais finos e mais particulares (mas não 
_______________  
 
188 Cf. FONSECA, M. A., 2012, p. 182: “De uma aparente oposição ou distância entre a norma 

disciplinar e o direito, oposição ou distância situadas num plano conceitual, esboça-se então uma 
relação de implicações recíprocas, de complementaridades, de colonizações mútuas entre ambos, 
até se chegar a uma figura que comporta aquilo que a abordagem estritamente conceitual havia 
separado: a interação entre as estruturas formais do direito e as práticas da norma, segundo a 
imagem de um direito normalizado-normalizador. Normalizado, porque investido, penetrado pelas 
práticas da norma e, ao mesmo tempo, normalizador, porque agente a vetor da normalização.”.  

189 Cf. FONSECA, M. A., 2012, pp. 208-209: “A normalização disclinar seria o resultado de uma série 
de medidas bastante precisas. A discipina analisa, decompõe os indivíduos, os lugares, os 
intervalos de tempo, os gestos, os atos, as operações. Ela também classifica os eementos 
analisados em função de objetivos determinados. Em terceiro lugar, estabelece sequências e 
ordenações dos elementos classificados em função de objetivos precisos. Por fim , fixa 
procedimentos de adestramento e de controle permanentes. Como resultado dessa sequência de 
procedimentos estabelecerá uma separação entre o ‘normal’ o ‘anormal’. Entretanto, toda a 
sequência teria como referência, desde o início, um ‘modelo ótimo’ (a norma), construído em função 
de certo resultado esperado. Desse modo, a função de normalização consistiria em tornar as 
pessoas, os gestos, os atos, conformes a tal modelo. Percebe-se nesse tipo de normalização a 
anterioridade da norma em relação àquilo que será definido posteriormente como ‘normal’ ou 
‘anormal’. Daí poder afirmar que, no caso das discipinas, no lugar de um processo de ‘normalização’ 
propriamente dito, tem-se um procedimento de ‘normação’ (normation, no francês).”. 

190 Cf. FONSECA, M. A., 2012, p. 169: “[...] Para Foucault, a prisão, e toda discussão em torno das 
penas alternativas a ela, não pode ser pensada exclusivamente em torno de teoria penal e 
sociológica. Para serem consistentes, as discussões sobre esse tema precisariam recuperar o 
problema da gestão dos ilegalismos, ou seja, o problema de qual seria o lugar da prisão na gestão 
da delinquência em face da sua utilidade econômica e política.”. E, também em Márcio Alves da 
Fonseca (2012, p. 179-180): “[...] [o Direito Penal] seria um instrumento para reagenciar o campo 
dos ilegalismos, para produzir certa forma de ilegalismo profissional (a delinquência) que iria, de um 
lado, pesar sobre os ilegalismos populares e os reduzir, e de outro, servir de instrumento aos 
ilegalismos dos grupos no poder. A prisão seria, desse modo, um ilegalismo institucionalizado. Ela é 
o lado escuro da legalidade, é a ‘câmara escura’ da legalidade.”. 
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menos presentes) das disciplinas”. Fazem parte de um “único processo”, “estão 
inseridos num mesmo fluxo de poder, num único agenciamento de poder” (2012, p. 

187) – ou seja, “colonizam-se” reciprocamente. 

O biopoder, por sua vez, se trata da gestão sobre a vida das populações, em 

inversão ao conteúdo do poder soberano. Tendo como alvo a “espécie humana”, 
desenvolveu uma estratégia, uma tecnologia com um agenciamento do espaço 

diverso daquele empregado pela disciplina – ao invés de se reportar a um corpo 

exclusivamente, o biopoder é obrigado a se reportar para o “meio” em que vivemos. 

Seu domínio é exercido, sobretudo, sobre os “processos da vida e pelo governo das 
condutas” (FONSECA, M. A., 2012, p. 229). 

A norma do biopoder191 é estabelecida dentro de um jogo de “normalidades 

diferenciais”, no qual a norma é a curva ótima encontrada (FONSECA, M. A., 2012, 

p. 209). Se a disciplina atua sobre um espaço vazio, a tecnologia do biopoder 

(mecanismos de segurança) atuam sobre “certo número de dados materiais, 

majorando os elementos positivos e minimizando os negativos (atuais e futuros).”, 

motivo pelo qual “lidam com previsibilidade, com riscos, com probabilidades de 

ocorrências.” (FONSECA, M. A., 2012, p. 206). Seu substrato são os processos 
vitais das populações192 e o governo das condutas. 

A biopolítica englobaria os dois processos, que atuam em níveis diversos e, 

portanto, geram diferentes tipos de normalização. A normalização disciplinar “seria o 

resultado de uma série de medidas bastante precisas”, pelas quais analisa, 

classifica, controla e adestra os indivíduos. A norma disciplinar já está fixada, motivo 

pelo qual se chama a normalização disciplinar de normação. Já a normalização (em 

sentido estrito) operada pelos dispositivos de segurança distingue o campo coletivo 

de fenômenos individuais e atua sobre os indivíduos desviantes em relação a “’curva 
normal geral’” – o normal vem antes da norma, nos mecanismos de segurança, 
_______________  
 
191 Cf. FONSECA, M. A., 2012, pp. 209-210: “[…] Nos mecanismos de segurança tem-se, primeiro, 

uma apreensão do ‘normal’ e do ‘anormal’, a saber, uma apreensão de diferentes curvas de 
normalidade. E a ‘normalização’ consistirá em fazer jogar as diferentes distribuições de normalidade 
umas em relação às outras, conduzindo as ‘mais desfavoráveis’ para um estado que seria ‘mais 
favorável’. A norma surge, então, como um jogo no interior das normalidades diferenciais. 

192 Cf. FONSECA, M. A., 2012, p. 203: “O biopoder será definido na primeira aula do curso 
Segurança, território, população como o ‘conjunto de mecanismos pelos quais aquilo que, na 
espécie humana, constitui suas características biológicas fundamentais vai poder entrar numa 
política, numa estratégia política, numa estratégia geral de poder’. Em relação à tecnologia 
disciplinar, esse conjunto de mecanismos (em que se constitui o biopoder) define outro modo de 
agenciamento do espaço, especifica uma forma diferente da normalização e singulariza um novo 
‘corpo’ enquanto objeto e sujeito da estratégia de poder representada pela biopolítica.”.   



 
 

147 

motivo pelo qual a norma é deduzida do primeiro (FONSECA, M. A., 2012, pp. 208-

209). 

Consideramos que há tanto uma gestão dos ilegalismos no interior da justiça 

penal, como uma alta permeabilidade do direito processual penal a mecanismos de 

segurança que incidem sobre o indivíduo e sobre o processo como instrumento 

público – que é tanto fundado juridicamente, como capilarizado no território e tem a 

possibilidade de reatualização imediata. O processo penal, portanto, tem em seu 

fundamento o exercício do poder soberano sobre o território193, mas sua 

normalização (integração entre direito e norma disciplinar) o tornou também um 

veículo no qual “a desordem produz a ‘ordem’”194, seja por meio da norma 

disciplinar, seja por meio da norma do biopoder. 

Essa economia do poder, na qual se governa195 populações por meio de 

mecanismos de segurança, pode ser encontrada em franca constituição no processo 

penal dos anos 30 a 40. A “vida” dos atos processuais e da finalidade pretendida 

pelo processo também é preservada a partir dos mesmos fundamentos securitários, 

que se reportam ao acusado como objeto do processo. Nulificar esses atos ou 

frustrar a finalidade do processo é sacrificar a possibilidade de intervir sobre a vida 

do acusado, até mesmo antes da prolação da sentença. A economia processual, 

que também é uma economia política do poder entre os sujeitos dentro do 

_______________  
 
193 Cf. FONSECA, M. A., 2012, p. 204: “O poder do tipo soberano organiza o espaço a partir de um 

eixo que vai do centro, onde está a capital, para a periferia. O território sobre o qual se exerce a 
soberania, assim como um edifício, deve conter uma ‘fundação’ (o campo e seus habitantes ), 
pequenas cidades (em que habitam os artesãos) e a capital (onde está o soberano e seus oficiais). 
[...]”. 

194 Cf. FONSECA, M. A., 2012, p. 252: “...produzindo ‘irregularidades aceitáveis’, ao abrigo das quais 
todos se reencontram em uma espécie de tolerância consentida; produzindo ‘dissimetrias 
utilizáveis’, que asseguram a certos indivíduos vantagens que não são aproveitadas por aqueles 
que as desconhecem ou que nada podem fazer a respeito delas, produzindo, enfim, aquilo que tem 
o mais alto valor em civilizações como a nossa, a ordem social. [...] 

...É devido à ordem que se decide perseguir ou não perseguir alguém, é por causa da ordem que se 
dá liberdade de ação à polícia, é por causa da ordem que se expulsa do convívio social aqueles que 
não são perfeitamente ‘desejáveis’. Daí que ao falar em primado da ‘ordem’ sobre a ‘lei’ Foucault 
pensa no fato de a justiça substituir cada vez mais um fim possível para o direito que consiste no 
respeito à lei pelo cuidado com a norma. Ao falar em primado da ‘ordem’ sobre a lei, pensa no fato 
de a justiça atualmente tender mais a penalizar os comportamentos do que a punir as infrações.”.  

195 Cf. FONSECA, M. A., p. 214: “O sentido que atribui à governamentalidade pode ser ilustrado pela 
noção de ‘governo’ presente na obra Miroir politique, de La Perrière, onde ‘governar’ não implica 
uma posição de exterioridade em relação àquilo que se governa. Diferentemente de Maquiavel, 
para La Perrière o governo não se refere a um território, mas a um ocnjunto de homens e de coisas. 
O governo pode ser definido como a maneira correta de dispor as coisas para conduzi -las não ao 
bem comum, mas a um objetivo adequado a cada uma das coisas a governar.”.  
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processo196, e o fortalecimento do regime de verdade no processo custaram o 

esmaecimento do sistema de nulidades. Pretendia-se por um fim à “chicana” forense 

da anulação de processos por vícios considerados meramente formais, que ignorava 

o conteúdo do processo. O sistema de nulidades, portanto, é um mecanismo que 

que o juiz pode fazer atuar securitariamente dentro do processo, da forma como foi 

estruturado nesse período. 

Há, ainda, dispositivos cuja aplicação é razoavelmente incerta e passa a 

depender de dados externos ao direito, referentes em boa parte à possibilidade de 

condenação do réu. Esse é o caso das medidas cautelares de prisão, que servem 

para garantir algum resultado possível ao fim do processo (como evitar a fuga ou 

atrapalhar a instrução), estando sujeitas a um juízo de oportunidade e conveniência 

que pode ser atualizado a qualquer tempo e que atua sobre o corpo individual, mas 

que pode se reportar à globalidade do fenômeno para a “defesa social”  – é, 

portanto, da ordem da biopolítica. 

Esses institutos são juridicamente legitimados, se articulam e operam 

atravessando a produção definitiva da verdade, motivo pelo qual os denominaremos 

de dispositivos de poder dentro do processo penal: objeto de “agenciamentos 
concretos de poder”, “algo a partir do que e sobre o que certo número de discursos, 

de práticas, de técnicas, de saberes, de intervenções se torna possível.” 

(FONSECA, M. A., 2012, p. 194; 196). O propósito aqui foi de mera identificação e 

provocação do debate, sendo impossível esgotar a análise em um primeiro 

momento. 

Nossa perspectiva, portanto, é a de que são dispositivos de poder: a) os 

parâmetros para o regime de prova e de liberdade do acusado (sistema legal ou 

moral de provas, indícios, provas, confissão; prisão preventiva, provisória); b)  para a 

interpretação dessas provas (princípio da livre convicção); c) para o saneamento da 

legalidade no processo (sistema de nulidades; o que implica o reconhecimento de 

ilegalidades dentro do instrumento de legalidade); d) a demarcação das 

competências para processar e julgar e; e) a pedagogia do júri e dos recursos 

_______________  
 
196 Utilizamos a expressão em todo o trabalho em acordo com o mesmo significado amplo dado por 

Foucault e interpretado por Márcio Alves da Fonseca: como arranjo de relações de poder dentro de 
uma forma punitiva, cf. FONSECA, M. A., 2012, p. 160: “Se no interior de cada forma punitiva, as 
penas respondem a uma ‘economia de poder’ específica, qual seria a economia de poder que 
sustenta o aprisionamento? Entendendo-se por ‘economia de poder’ certo ‘regime’, certo ‘arranjo’ 
de relações de forças, qual o regime de poder que corresponderia à prisão?”. 
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necessários. Esses são os dispositivos de poder que esse trabalho pretendeu 

identificar, o que não obsta a identificação de outros, futuramente. 

O poder circula em rede dentro do processo e é exercido por diferentes 

sujeitos, ora conformando as partes, ora permitindo a sua resistência. Por esses 

motivos, o processo é um campo privilegiado para a analítica do poder, uma vez 

que, como indicou Ricardo Marcelo Fonseca: 

[...] No âmbito do direito processual, a análise foucaultiana pode demonstrar 
como foram determinados contextos epistêmicos, coligados a determinadas 
necessidades políticas e sociais (que devem ser apuradas a partir de uma 
finalidade de ‘normalização’), que se opera a forma de busca da verdade 
num processo judicial. Em outras palavras, o critério eleito pela 
processualística moderna para apurar a verdade não pode ser desprendido 
do contexto histórico-social de ‘normalização’ em que surgem os discursos 
e as práticas específicas a guiar o caminho rumo à «verdade formal» (ou 
mesmo à «verdade real») dentro de uma relação processual. [...] 
(FONSECA, R. M., 2001, p. 129). 

Conhecendo o processo penal pela análise foucaultiana, vemos a 

normatização de um regime disciplinar de verdade, no qual são estabelecidas as 

microrrelações de poder entre os sujeitos processuais. Simultaneamente, o processo 

penal é gerido pelo Estado, uma vez que são normas jurídicas de interesse público e 

que, portanto, retroagem quase prontamente, benéficas ou não ao acusado. É, 

desse modo, um mecanismo de segurança que pode ser atualizado quando 

necessário, embora nem sempre seja politicamente conveniente. 

Quando apresentou o projeto da Comissão Elaboradora, Ráo ressaltou o 

papel da concepção social do direito para orientar a repressão penal. Era uma 

proposta de meio termo, que não sucumbisse nem ao individualismo, nem ao 

comunitarismo. A proposta do CPP/1941 não era muito distinta, uma vez que a 

Comissão Revisora consagrou princípios ecléticos com o mesmo fim defensivo 

social: a) “o equilíbrio entre acusação e defesa” ou entre “o interesse social e o 
individual”197; b) a abolição da “ação ex-officio”, em prol da separação das funções 

_______________  
 
197 Por esse motivo, trata-se de um dos princípios fundamentais do novo processo e que deve orientar 

o “exegeta” e que não deveria deixar dúvidas, por exemplo, quanto a aplicação do parágrafo único 
do art. 696 – sobre a prorrogação do sursis até o julgamento definitivo de outro crime – ou do art. 
392, inc. III – sobre a citação do réu na pessoa do advogado quando aquele não for encontrado. 
Para Florêncio, essas medidas são justas e plenamente justificáveis, bem como corrigíveis pela 
revisão, por decreto de graça ou pelo habeas corpus. 

De acordo com a explicação de Florêncio (RF, v. XCVI, out. 1943, pp. 6-7), o art. 696 prorroga o 
prazo da suspensão da pena até o julgamento definitivo daquele beneficiário processado por outra 
infração, não permitindo a revogação do sursis já concedido sem condenação definitiva pelo crime 
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entre magistrados e Ministério Público (exceto nos casos de contravenção); c) o livre 

convencimento motivado em oposição ao sistema legal de provas; d) a 

instrumentalidade das formas e a preservação dos atos processuais em nome da 

economia processual, de forma a reduzir o sistema de nulidades a um “mínimo 

desejável” e; e) a inexistência de preclusão probatória para o juiz, diferentemente 

das partes (RF, v. XCVI, out. 1943, pp. 5-11). 

Reconhecer a economia do poder dentro do processo é reconhecer 

justamente que as escolhas tomadas pelos legisladores buscam estruturar 

dispositivos de poder no cerne do processo penal, que, dependendo do caso, são de 

acionamento obrigatório ou tão somente permitido na prática judicial. Além disso, foi 

possível verificar que a retórica do particularismo nacional favoreceu a adoção de 

modelos mistos198. Nem mesmo os modelos ecléticos adotados por outros países 

seriam suficientes: no decorrer dos trabalhos, verificou-se que o Código Rocco 

(1930) e o Código Napoleônico (1808) eram apontados, em alguns assuntos, como 

guias de referência, mas não propriamente influência. 

                                                                                                                                               
subsequente, “o que é justo”; mas também não impede a prisão em flagrante ou por mandado em 
virtude de pronúncia ou sentença recorrível do novo crime. “[P]ois do contrário quem obtivesse 
aquele benefício ficaria munido de uma espécie de bill de indenidade para infrigir o Cód. Penal, sem 
ser molestado pela Justiça, com ordens de prisão.”. 

Já quanto ao inc. III do art. 392, Florêncio explica que, no caso de fuga do condenado em sentença, o 
réu deva ser citado na pessoa do advogado constituído. E isto não para favorecer o réu oculto, para 
que o advogado ofereça a apelação enquanto a justiça é ludibriada – disse Florêncio –, mas para 
“[a] viabilidade da coisa julgada, não obstante a fuga ou ocultação do réu”. Cita Francisco Campos 
que, ao explicar o dispositivo na Exposição de Motivos, afirma que nem o prazo para julgamento no 
Júri, nem o prazo da apelação seriam interrompidos em favor da revelia do acusado, embora lhe 
fosse constituída defesa para ser processado e julgado.”É positivamente inadmissível que uma 
medida prescrita contra a relapsia do réu seja transformada em benefício para êle, com retôrno aos 
critérios de um regime processual abrogado. Se algum êrro judiciário daí provier, poderá ser 
reparado, ou pela revisão, ou por decreto de graça, ou mesmo por via de habeas-corpus, nos casos 
em que a lei o admite.”. 

198 Na visão de Florêncio, o modelo inquisitório teria sido superado no século XIX pelo processo 
inglês, mas este modelo processual tinha um aparato policial de tamanha eficiência que não poderia 
importado com resultados satisfatórios sem o conjunto das demais instituições nacionais. Cf. RF, v. 
XCVI, out. 1943, p. 6: “Como quer, porém, que seja, ADOLFO PRINS, em relatório apresentado ao 
Ministro da Justiça da Bélgica, sôbre a aplicação dos institutos do processo penal inglês à reforma 
do processo do seu país, salientava que ‘a tradição e os costumes, os costumes e as leis, a 
organização judiciária e o caráter nacional, tudo diferencia a Inglaterra do continente europeu’, e de 
tal modo que, ao considerá-los, tem-se a impressão de se achar transportado para um mundo à 
parte. E MITTERMAIER, em seu célebre ‘Tratado de Processo Criminal na Inglaterra, Escócia e 
América do Norte’, seguindo essa mesma ordem de ideias, também observava que o processo 
criminal e as instituições judiciárias inglesas, escocesas e norte-americanas apresentam uma tão 
íntima vinculação com as outras instituições nacionais, que se poderia ousadamente concluir que a 
importação dessas instituições de processo e organização judiciária pelos outros Estados não 
poderia produzir resultados satisfatórios, se não fôssem importados em conjunto com as demais 
instituições, que formam o seu natural complemento.”. 
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4.1 SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL: JUIZADOS DE INSTRUÇÃO 

VERSUS INQUÉRITO POLICIAL 

Um dos temas que percorre as três tentativas de codificação é a forma de 

investigação criminal. O Código de Processo Penal de 1941 manteve o inquérito 

policial – método mais perenemente utilizado no Brasil. O confronto entre os 

argumentos dos defensores dos juizados de instrução e aqueles do inquérito policial 

se deu, em boa parte, em torno das condições práticas de implementação do 

modelo na organização judiciária em toda a extensão do país, da tradição do 

instituto e da necessidade de evolução do direito. 

O assunto foi cogitado pela primeira vez, no período em recorte, por Cândido 

Mendes199, por ocasião da Reforma da Polícia de Batista Luzardo, chefe de Polícia 

do Distrito Federal e homem de confiança de Vargas200 (CM, 14 mai. 1931, p. 2). 

Mendes teria apresentado várias emendas a serem consideradas pela 13ª 

Subcomissão, sobre a supressão do inquérito policial e a criação dos juizados de 

instrução (CM, 14 mai. 1931, p. 2; 25 jul. 1931, p. 2). 

_______________  
 
199 Cândido Mendes de Almeida Filho (1866-1939) nasceu em Paraíba do Sul (RJ). Formou-se pela 

Faculdade de Direito em 1886. Foi diretor do Jornal do Brasil com seu irmão, o senador Fernando 
Mendes de Almeida. Além de ter participado da comissão que redigiu o Código de Processo Penal 
do Distrito Federal (1924), conjuntamente a Astolfo Vieira de Rezende e outros, comentou o código 
artigo por artigo. Viria a integrar a Comissão Revisora (1938-1941), mas faleceu no início dos 
trabalhos. Representou o Brasil em diversos congressos internacionais ao longo de sua carreira. Em 
homenagem a seu pai – senador do Império que defendera o bispo Dom Vital de Oliveira na 
Questão Religiosa em 1874 –, o papa Leão XIII lhe concedeu o título nobiliárquico de primeiro 
conde de Mendes de Almeida, na nobreza pontifícia. 

200 João Batista Luzardo (1892-1982) nasceu em Uruguaiana (RS). Formou-se em Medicina em 1926 
e em Direito em 1928. Foi um dos articuladores da Revolução de 30 e, investido no posto de coronel 
por Goés Monteiro, comandou as tropas de Uruguaiana, Itaqui e Quaraí. Após a Revolução, no dia 
4 de novembro, foi convidado para assumir a chefia de polícia do Distrito Federal, na qual exonerou 
vários delegados em visitas surpresas com Salgado Filho, os quais foram acusados de violência ou 
outras irregularidades. Como chefe de polícia, adotou medidas anticomunistas no início de 1931. 
Além da Comissão de Reforma da Polícia, adiante comentada, o gaúcho também organizou o 
Gabinete de Identificação e designou Leonídio Ribeiro para ocupá-lo, seu ex-colega da Faculdade 
de Medicina. Ribeiro instalou um Laboratório de Antropologia Criminal, no qual, “com uma equipe de 
especialistas nacionais e estrangeiros, iniciou pesquisas sobre os biótipos dos negros criminosos e 
dos homossexuais que lhe valeriam o Prêmio Lombroso de 1933.”. 

Sua carreira política é extensa. Com o empastalamento do jornal Diário Carioca, em fevereiro de 
1932 e a hesitação de Vargas em averiguar os culpados (do movimento tenentista), Batista Luzardo, 
Maurício Cardoso (ministro da Justiça), João Neves da Fontoura (consultor jurídico do Banco do 
Brasil), Assis Brasil (ministro da Agricultura) e Lindolfo Collor (ministro do Trabalho, Indústria e 
Comércio) se exoneraram e se engajaram na reconstitucionalização do país. Exilado em Portugal 
em 1932, retornaria em 1934 com a anistia e se elegeria deputado federal na oposição a Vargas. A 
oposição a Flores da Cunha, político gaúcho, e o Plano Cohen tornaram a fazer Luzardo apoiar o 
Governo, particularmente na instauração do Estado Novo. Foi embaixador no Uruguai, na Argentina 
e novamente deputado, quando integrou a comitiva pela campanha de Getúlio Vargas em 1950. 
(“LUZARDO, Batista”. DHBB, 2010). 
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A resistência de Astolfo seguiu mesmo quando, finalmente, a 13ª e a 11ª 

Subcomissões passaram a discutir a instalação dos juizados. Cândido defendia a 

criação dos juizados de instrução, mas sua proposta – assim como nos países que 

adotavam o modelo201 –, não atribuia a investigação criminal exclusivamente aos 

juízes, ao contrário da Reforma da Polícia: era necessária a participação das 

autoridades policiais, que investigam o crime (DN, 07 ago. 1931, p. 1; CM, 08 ago. 

1931, p. 3). 

Astolfo teceu duras críticas à proposta de Cândido. Na verdade, o jurista lhe 

impunha falsos dilemas202, uma vez que a escolha entre inquérito policial e juizados 

de instrução acaba por ser uma escolha de política criminal. A coincidência entre 

investigação e instrução, que o presidente do IAB criticou, era exatamente o que se 

pretendia com a mudança: a não repetição das provas já colhidas durante a 

investigação, como ocorria no inquérito policial. Além de pouco confiável, o inquérito 

policial ocupava as autoridades policiais, burocratizando a investigação e, com isso, 

fazendo decorrer muito tempo até o depoimento perante a autoridade judiciária. O 

raciocínio dos defensores do juizado – em cujas fileiras Astolfo confessou em 1935 

que já estivera, como veremos adiante – é de que melhor seria, então, que se 

acabasse com um instituto jurídico de tão pouca valia. 

Saboia de Medeiros, da 11ª Subcomissão, foi obrigado a realizar uma 

descrição detalhada203 do projeto para desarmar a falácia de Astolfo, dizendo 

_______________  
 
201 Cf. DN, 07 ago. 1931, p. 1: “Aberta a reunião, o sr. Candido de Oliveira defendeu a idéa da 

instituição dos juizes de instrução e assignalou a conveniencia de não se dispensar o auxílio das 
autoridades policiais, para a investigação dos delitos, reunião de suas provas e descobrimento dos 
autores e cumplices, pondo-os á disposição daqueles juizes. 

É este o sistema observado ha mais de um seculo na França, na Espanha, em Cuba, e no Mexico, 
além de outros países. Não estão, pois, bem orientados aqueles que pensam que a investigação 
criminal passará a ser feita unicamente pelos juízes, uma vez que seja suprimido o inquérito policial. 
(...).”. 

202 Cf. DN, 07 ago. 1931, pp. 1 e 8: “A ele é indiferente que a autoridade se chama delegado, 
comissário ou juiz. A sua questão é de sistema. Nota que o projeto da polícia no tocante aos juízes 
tem um vício capital: coincide[?] investigação e instrução. Chama juiz de instrução a quem faz a 
investigação. É necessário distinguir essas duas fases do processo. Qual a autoridade que deve 
proceder a instrução e qual a que deve proceder a investigação? Juiz de instrução já possuímos. Na 
forma do projeto o que vamos fazer é entregar a investigação ao juiz de instrução. Terminada a 
investigação o mesmo juiz fará a instrução. O juiz suprime a polícia. Há no conjunto dessas ideias 
uma porção de dúvidas que carecem ser esclarecidas. A sua opinião é no sentido de que, antes, se 
organize a polícia de investigação, para a defesa social mesma. Pelo exposto não pode aceitar a 
criação dos juízes de instrução na forma do projeto.” 

203 Cf. DN, 07 ago. 1931, p. 8: “[...] O que vai se fazer é dar a autoridade os requisitos necessarios 
para cabal desempenho da sua função. Uma autoridade munida das qualidades de juiz, a qual irá 
ao local onde se verificou o delito, logo ao primeiro momento, colherá todos os dados, tome todos 
os detalhes, convoque as testemunhas, dê todas as providências para, evitando ainda qualquer 
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inclusive que “[n]ão há a confusão que o mesmo notou.“ (DN, 07 ago. 1931, p. 8) ou 

“[n]ão vê a confusão notada por ele.” (CM, 08 ago. 1931, p. 3). Astolfo cede, mas 

sugere que a delimitação da competência fosse determinada pela Subcomissão de 

Organização Judiciária e assim é decidido pelos demais. Em outra oportunidade, Sá 

Freire viria a aclarar a divisão de competência entre polícia e juízes de instrução, 

com emendas que foram aprovadas e acrescidas ao anteprojeto204: a) na maior 

parte dos casos, o juiz de instrução faria a investigação; b) para os fins 

investigativos, as autoridades policiais ficam sujeitas aos juizados de instrução. 

A proposta de Cândido para a instrução criminal205 teria a virtude de unificar a 

investigação no país206. Os dois títulos que apresentou – um sobre a instrução 

                                                                                                                                               
pressão ou suborno, possa chegar, num prazo breve, á conclusão da verdade. Para a ação mais 
rapida do juiz é entretanto indispensavel a colaboração da policia, que funcionará sob o controle da 
autoridade judiciaria, permitindo a esta todos os meios e facilidades para o colhimento de provas, 
etc.”. Pronunciamento semelhante foi publicado no Correio da Manhã, 08 ago. 1931, p. 3. 

204 Cf. DN, 21 ago. 1931, p. 2: “’Art. – A investigação tem por fim verificar a existencia de crimes 
comuns e será feita pelos juizes de instrução, de acôrdo com as leis e regulamentos de sua 
organização, e, relativamente a determinadas infrações, pelas autoridades judiciarias ou 
administrativas, a que por lei seja atribuida essa função especial. 

Art. – As autoridades policiais ficam sujeitas aos juizados de instrução criminal para o efeito de 
auxiliarem e praticarem as diligencias necessarias á descoberta dos crimes e de todas as 
circunstancias que possam influir na sua classificação.’”. 

205 Cf. DN, 12 ago. 1931, p. 2; CM, 13 ago. 1931, p. 4: “O ante-projeto compõe-se de dois títulos, um 
sobre a instrução criminal, e outro sobre a pronuncia e seus efeitos. 

O título I desdobra-se em 12 capitulos, tratando-se, no primeiro, das disposições gerais, isto é, de 
regras comuns á instrução acusatoria, promovida pela acusação, e á instrução contraditoria, 
promovida pelo acusado; o capitulo segundo é destinado a instrução acusatoria; o terceiro trata da 
busca e apreensão; o quarto, do interrogatorio; o quinto, da confissão; o sexto, das testemunhas; o 
setimo, dos exames periciais; o oitavo, dos documentos; o nono, dos indicios; o decimo, da policia 
judiciaria e cientifica; o decimo primeiro, da instrução contraditoria, e o decimo segundo, do 
encerramento e da reabertura da instrução criminal. 

O título II contem dois capitulos, o primeiro, sobre a pronuncia, e o segundo, sobre os seus efeitos. 
Propõe, assim, o autor do projeto que sejam incluidos no titulo que trata da instrução criminal as 

materias já aprovadas pela comissão sobre busca e apreensão, confissão, testemunhas, exames 
periciais, documentos e indicios, por constituirem elementos fundamentais da instrução criminal e 
estarem, além disso, distribuidas desordenamente no atual Codigo de Processo Penal. 

O criterio observado a respeito da pronuncia foi o seguinte: Encerrada a instrução, o juiz que a tiver 
procedido decretará, ou não, a pronuncia do acusado, recorrendo dessa sua decisão para o juiz de 
direito, que confirmará, ou não, a pronuncia. É o sistema adotado na Justiça Federal, que entre nós, 
póde-se dizer ser igual ou comum por extender suas raízes em todo o territorio nacional. 

Aceito o projeto ora apresentado, os pretores criminais passarão a juizes de instrução, aumentando-
se o numero deles se for necessario; os atuais juizes de direito ficarão exclusivamente com a função 
judicante, isto é, confirmarão, ou não, a pronuncia e proseguirão nos termos do processo até 
julgamento final, quando não se tratar de crime de competencia do Juri. Da sentença de 
condenação ou de absolvição do réu caberá recurso de apelação para a Camara Criminal da Córte 
de Apelação. 

Nos Estados essas funções competirão aos juizes municipais, aos juizes de direito, e Tribunais das 
Relações. Na Justiça Federal continuará, em linhas gerais, o sistema vigente, passando os juizes 
substitutos a juizes de instrução.”. 

206 Cf. DN, 12 ago. 1931, p. 2: “Reunida a Comissão de Processo Penal, hoje, o dr. Candido de 
Oliveira Filho declarou, de início, haver tomado, desde o primeiro instante, a posição ofensiva, 
fazendo a crítica do Codigo de Processo vigente no Distrito Federal, que foi adotado pela sub-
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criminal e outro sobre a pronúncia e seus efeitos – disciplinavam todo o 

funcionamento dos juizados de instrução criminal. Além disso, indicava as 

providências a serem tomadas na organização judiciária de modo que os juízes de 

instrução fossem o primeiro degrau das magistraturas estadual e federal. E, uma vez 

que a 11ª e a 13ª já haviam decidido que a competência de pronúncia seria do juiz 

de instrução (CM, 08 ago. 1931, p. 3), Cândido sugeria que a competência recursal 

da decisão correspondente fosse do juiz de direito. 

Uma vez findo o trabalho da 13ª, Astolfo relembrou que já defendera os 

juizados de instrução e o fim do inquérito policial, ao menos tal qual era no Distrito 

Federal, porque era “pesado, minucioso e formal, que a magistratura exige, mas de 

que desdenha, que desdenha e repele.” e fazia sofrer o acusado, a sociedade e a 

própria instituição policial. Mas mesmo apesar disso, o jurista considerava que nosso 

sistema processual era “muito mais liberal” do que a prática dos demais países. 
Investigado o crime, a autoridade policial remetia os autos ao Ministério 

Público, que ofereceria a denúncia ao juiz, quando então começava a fase da 

formação da culpa. O processo, então, se desenvolveria sob contraditório, “onde as 

nossas leis asseguram ao acusado todas as garantias de defesa, as mais latas e 

extensas que se possa imaginar.”, “[o acusado] gozando mesmo de umas certas 

regalias que o liberalismo do século XIX lhe prodigalizou, traduzindo em preceitos de 

leis positivas os protestos humanitários de Cesare Beccaria.” (AJ, v. XXXIII, jan. a 

mar. 1935, p. 11). Situação muito diferente, segundo ele, ocorria “nos países da 
culta Europa”, que adotavam um rigorosíssimo sistema de instrução criminal207. 

Astolfo protesta contra o critério adotado pela maioria da 13ª Subcomissão – 

permitir que o acusado acompanhasse o processo de instrução – que era para ele 

“[a]bsurdo maior.” (AJ, v. XXXIII, jan. a mar. 1935, p. 13). Segundo o voto que 

Astolfo proferira na reunião da 13ª Subcomissão, o sistema a ser adotado era uma 

“inovação perigosíssima” que fragilizaria a defesa social. Além disso, os países que 

                                                                                                                                               
comissão, como ante-projeto de seus trabalhos, e trazendo a este projeto disposições novas, 
decorrentes das novas conquistas sociais operadas no campo do direito penal e de seu processo. 
Agora, mudando de rumo, vai passar para a defensiva, oferencendo á consideração de seus 
ilustrados colegas de comissão o ante-projeto da instrução criminal, elaborado de molde a ser 
adotado em todo o Brasil, pois tem a grande preoccupação de ver firmada desta vez a unidade do 
direito judiciario no Brasil.”. 

207 Cf. AJ, v. XXXIII, jan. a mar. 1935, p. 13: “Basta assignalar o seguinte: na Europa a formação da 
culpa é secreta; nella não participa o accusado; corre inteiramente á sua revelia. O accusado não 
intervem na inquirição das testemunhas, nem na producção das outras provas. Só tem 
conhecimento do processo quando, afinal, no fim de tudo, é interrogado. Sua defesa se faz no jury.”.  
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adotavam a instrução, em verdade, não aceitavam o contraditório na investigação 

criminal. Desse modo, embora não chamassem a “instrução preliminar” de “inquérito 

policial”, o procedimento representava a mesma investigação secreta pelas 

autoridades policiais, seguida da formação de culpa pelo juiz. 

Astolfo compartilha da crítica ao estrangeirismo: “[o] imitador perde, muitas 
vezes, o contato com a realidade e com as necessidades peculiares a cada povo.” 

(AJ, v. XXXIII, jan. a mar. 1935, p. 15). O que a 13ª Subcomissão pretendera era 

“impraticável” e de um “individualismo exagerado” (AJ, v. XXXIII, jan. a mar. 1935, p. 

14). Tratava-se de uma adaptação que, de acordo com a visão do jurista, acabaria 

mal. Se na Europa os direitos individuais eram mitigados diante da investigação, 

aqui a defesa social estaria sob risco, uma vez que os defensores e acusados 

pudessem intervir diretamente sobre os testemunhos. Mais grave ainda: os atos 

judiciais não só dariam publicidade à investigação, como obrigariam o juiz e seus 

funcionários a realizar atividades para as quais somente a polícia conheceria a 

expertise, podendo apurar o crime – muitas vezes “misterioso” – silenciosamente. O 

problema, portanto, não estava na polícia – que deveria, sim, ser melhor equipada –, 

mas no próprio inquérito policial. 

Astolfo relatou que, na segunda fase dos trabalhos da 13ª Subcomissão – 

quando foram acrescentados a ela Nelson Hungria, Edgard Costa e Vicente Piragibe 

–, ele apresentou um substitutivo a essa parte, que foi unanimamente adotado 

(inclusive por Cândido). Nele, propôs que: a) as autoridades policiais do Distrito 

Federal teria a função judiciária, para investigar a existência de crimes comuns e 

contravenções; b) essas autoridades, tendo notícia do crime, realizariam todas as 

diligências necessárias em seu distrito, para verificar a existência, as circunstâncias 

e os autores da infração; c) havendo prisão em flagrante, as testemunhas de vista 

deveriam ser chamadas, a impressão datiloscópica do acusado seria recolhida, bem 

como folha de antecedentes, demais documentos e auto de exame de corpo de 

delito, com remessa para o juiz em até cinco dias improrrogáveis; d) não havendo 

prisão em flagrante, a autoridade policial procederia na investigação, realizando 

então um “minucioso relatório do que tiver apurado, com indicação das testemunhas, 

devidamente qualificadas, e de outras circunstâncias relativas ao fato e seus 

agentes”, bem como os objetos apreendidos, a serem enviados ao chefe do 

Ministério Público ou ao juiz competente (AJ, v. XXXIII, jan. a mar. 1935, p. 16). 

Substituindo o inquérito policial por esse relatório, a autoridade policial perseguiria o 
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resultado da investigação, o que, segundo Astolfo, permitiria ao Ministério Público 

oferecer a denúncia e promover a instrução criminal. 

*** 

Logo no início dos trabalhos da Comissão Elaboradora, Bento de Faria 

estabeleceu os juizados de instrução criminal em substituição ao inquérito policial. A 

polícia deveria trabalhar em colaboração e sob a orientação dos juízes de instrução 

– que seriam os pretores criminais e seus suplentes no Distrito Federal; os juízes 

preparadores das varas criminais nas demais Capitais e; os juízes substitutos nos 

demais termos (FARIA, 1934, pp. 2-3). 

Ele também suprimiu o juízo de pronúncia, por ser inútil – “[o] acusado é ou 

não é culpado; deve ou não deve ser punido.”. Presunções não poderiam justificar a 

prisão de alguém que seria “necessariamente, absolvido amanhã por falta da 

provas.”. Com isso, Bento de Faria pretendia oferecer um sistema mais respeitoso 
com a liberdade e que apurasse provas com “mais amplitude e garantias, reduzindo 

o seu tempo em proveito do próprio acusado.” (FARIA, 1934, p. 2). 

Se a instrução nada apurasse, o processo deveria ser arquivado, com recurso 

necessário (“ex-officio”) “para o Juiz superior ou para o Presidente do Tribunal do 
Júri” (compreende-se, em ambos os casos, como sendo o juiz de direito, vez que 

pretores, juízes preparadores e juízes substitutos lhe são hierarquicamente 

inferiores). O processo poderia ser reaberto com novas provas, tais como 

“testemunhas não ouvidas, a confissão, novos documentos não sujeitos ainda à 
apreciação do Juiz”, desde que a ação não tenha prescrito (FARIA, 1934, p. 3). 

Ao juiz de instrução – justamente por não ser juiz de direito –, Bento de Faria 

atribuiu a competência de julgar os pequenos delitos – ofensas físicas leves, injúrias 

verbais, ultraje ao puder, adultério, furto não excedente a 200 réis etc –, 

contravenções e das infrações regulamentares. O recurso seria encaminhado ao juiz 

superior. Esse modelo de organização judiciária e de processo, segundo o ministro, 

não importaria em “grandes dispêndios” (FARIA, 1934, p. 3). 

Com a supressão da pronúncia e a modificação do “caráter do sumário de 
culpa”, Bento de Faria preferia que o libelo acusatório fosse a peça da acusação que 

requer a punição do acusado, ao passo que a denúncia fosse aquela que requer ou 

representa o pedido de investigação. Ele estava ciente de que se trata de uma 
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“irreverência à tradição da doutrina”, mas ressaltou que se trata de uma convicção208 

– “[s]e erro pensando assim, desacerto, então, em benefício do acusado, para 

melhor garantia da sua defesa.” (FARIA, 1934, p. 3). 

Como o assunto voltou à tona no projeto Ráo, o tema continuou sendo objeto 

de controvérsia. O instituto foi defendido no 1º Congresso Nacional de Direito 

Judiciário por Mário Bulhões Pedreira, que via nele meios de realizar não só a 

unidade do processo, como a comunhão entre o processo penal e o direito penal – 

em particular, com o projeto de código criminal de 1935, em estudo na Câmara dos 

Deputados e de “acentuado caráter antropológico.”. Isso porque a liberdade do juiz 

para investigar209 permitiria o conhecimento de todas aquelas circunstâncias do 

crime e do criminoso que o outro projeto exigia para a individualização da conduta. 

Não era pouco: como indica Bulhões Pedreira, nenhuma das leis processuais em 

vigor se harmonizava com as “aquisições científicas” mais recentes do direito penal 

positivo dos outros países (IAB, 1936, p. 23). 

O penalista constatou que os juizados de instrução seriam uma solução mais 

adequada do que a duplicidade da formação da prova, que enfraquecia “a ação 

repressiva e não obedec[ia] a nenhum critério político – nem individual, nem social; 

perde a defesa coletiva e não lucram as garantias individuais.” (IAB, 1936, p. 24). 

Apesar de constituir ponto capital da Reforma Batista Luzardo, que não foi posta em 

_______________  
 
208 Aparentemente, se trata de uma convicção forte, cf. FARIA, 1934, p. 2: ”Modificado, assim, o 

caracter do summario de culpa e dispensado o despacho de pronuncia, tenho para mim que a 
acção penal deve começar com o libello. 

Permitta-me a douta Commisão essa irreverencia á tradição da doutrina que considera a – denuncia 
– como inicio daquella acção. 

Não troco a minha convicção pela comodidade do respeito aos dogmas que podem ser contestados. 
Hoje, só o tempo, mas não a verdade juridica é que os recommenda como pontos de fé innegaveis.”.  
209 Cf. IAB, 1936, p. 23: “12. Não vacillamos em manifestar nosso apoio, franco e decisivo, á adopção 

entre nós do juizado de instrucção que, segundo se nos afigura, consulta necessidades imperiosas 
de ordem publica e obedece a exigencias indeclinaveis do direito criminal contemporaneo. 

13. Todo systema processual há de ser modelo pelo principio inspirador da lei substantiva. O projecto 
de Codigo Criminal, numero 118-A, de 1935, ora em estudo na Camara dos Deputados, de 
acentuado cunho anthropologico, procura realizar, nos limites do possivel e do razoavel, a 
individualização das sanções penais. [...] Como realizar a acção pesquisadora da natureza do crime, 
da categoria do delinquente, da motivação do acto que praticou, do seu comportamento antes, 
durante e depois do crime, senão pelo processo criminal e, neste, a não ser no momento da 
instrucção? 

14. Bem é de ver que não poderiam satisfazer a taes exigencias, a peça fria do inquerito policial, ou o 
formalismo esteril do actual summario de culpa, que, integrando o processo criminal, na parte 
informativa sobre o facto e o seu autor, quando não exprimem versões antagonicas, retratam 
aspectos deficientes ou deformados da realidade. O juizado de instrucção, com a acção direta do 
juiz criminal na formação da prova, provocando-a, dirigindo-a, organizando-a, criará as 
possibilidades para o exercicio da funcção judicante, traçada no Projecto de lei criminal substantiva, 
inconciliavel com as leis processuaes em vigor.”. 
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prática, Bulhões Pedreira assegurava que “[o] projeto [é] fiel à moderna técnica 

processual”, que não só abandonava o sistema da prova legal, como garantia os 

poderes instrutórios para que o juiz pudesse julgar “não em conformidade com a 

verdade material, mas de acordo com a verdade efetiva.” (IAB, 1936, p. 25). 

Bulhões Pedreira demonstrou, a partir de citações de Salvatore Messina, 

Guglielmo Sabatini e Florian, que na Itália, a adoção do livre convencimento do juiz 

havia suprido a necessidade de formalizar o ônus da prova. Se o juiz não estivesse 

satisfeito, diligenciaria ele mesmo, ainda que depois de encerrado o período 

probatório. O jurista resumiu a fórmula que se adotava: 

24. Podemos, pois, resumir: só não existe ônus formal de prova, isto é, 
obrigação de cada parte – M. P. e acusado – provar suas alegações, nas 
legislações que acolheram a teoria do livre convencimento do juiz, e, por 
consequência, onde ele, em busca da verdade real, pode sponte sua, suprir 
a prova fornecida por quaisquer dos contendores. (IAB, 1936, pp. 25-26). 

Em um sistema em que não houvesse o princípio do livre convencimento – tal 

qual, de acordo com Bulhões Pereira, no CPP-DF –, o acusador seria obrigado a 

repetir a prova e o juiz estaria forçado a julgar de acordo com o que fosse provado 

pelas partes, sem qualquer iniciativa, exceto no caso de falsidade documental. Esse 

era o chamado sistema da “prova legal”; ao passo que os italianos adotavam o 

sistema da “prova moral” (IAB, 1936, p. 26). 

O juizado de instrução era, portanto, “peça central” do projeto na visão de 
Bulhões Pedreira, porque exigia que todas as provas fossem produzidas perante o 

juiz, bem como lhe permitia “a mais ampla faculdade de promover a formação da 

culpa” (IAB, 1936, pp. 26-27). Além disso, a prova testemunhal – que, de acordo 

com o jurista, era o cerne do processo, como “investigação psicológica” – também 

seria realizada perante o juiz do processo e o mais amplamente possível no projeto 

Ráo. Tratava-se de uma virtude, uma vez que a falhabilidade dos testemunhos 

exigia do juiz uma técnica própria – a menor influência possível – para obtê-los, além 

da instrução providenciar o menor intervalo de tempo possível entre o fato e a 

produção da referida prova (IAB, 1936, pp. 27-30). 

Couto Britto era de opinião radicalmente diversa. Embora o inquérito policial 

devesse ser uma peça facultativa e meramente informativa, Britto reconhecia que 

ele acabou por se tornar “o eixo do processo” devido a repetição das provas durante 
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a formação da culpa210. Nessa segunda fase, as testemunhas seriam novamente 

inquiridas, as provas requeridas pela acusação seriam produzidas e o réu seria 

interrogado. Britto conta que, de acordo com as leis do Império – ainda vigentes em 

São Paulo – e na maioria dos códigos estaduais, a defesa não poderia apresentar 

diligências no processo antes do interrogatório. A prova testemunhal que viesse a 

apresentar seria processada em apartado, “sob a forma de ‘justificação’, que é 

geralmente considerada prova graciosa.” (BRITTO, 1936, p. 2). A justificação a que 

Britto se refere se tratava de processamento das provas testemunhais em autos 

apartados do processo principal, porque as testemunhas do réu não seriam 

confiáveis – no sistema de prova legal, “prova graciosa”. 

Sendo caso de pronúncia, enfim, o processo iria a plenário, quando então era 

oportunizada a possibilidade de contraditório para a defesa. Ao menos em São 

Paulo, Britto conta que a defesa costumava aguardar o julgamento para não ter que 

submeter suas provas a contraditório da acusação211. 

Britto então disse: “Ora, o projeto, num salto brusco e temerário, altera 

radicalmente o sistema vigente.”. Isso porque se pretendia substituir o inquérito 

policial e a formação de culpa pela instrução criminal – de modo que as duas fases 

do processo seriam a instrução criminal e o plenário. O instrumento para iniciar a 

ação penal seria o libelo – e não mais a denúncia, a queixa; tampouco haveria 

pronúncia ou impronúncia. Essas inovações, segundo Britto, acarretariam graves 

consequências: uma de ordem de organização judiciária e outra de ordem 

processual.  

A primeira se dava ao fato de que a criação dos juizados de instrução alteraria 

profundamente a organização judiciária do país – “[o] mais provável é que sejam 

_______________  
 
210 Cf. BRITTO, 1936, p. 2: “Assim, a prova que serve para o julgamento é, quasi sempre, a que foi 

colhida na formação da culpa; e esta, por sua vez, é a reprodução, quasi sempre, da que se colheu 
no inquerito policial. Dahi, os dois principios inconvenientes do systema actual: a repetição dos 
depoimentos, uma vez no inquerito e outra no summario, gerando inevitaveis contradicções, de boa 
ou de má fé, e a prepoderancia, em regra, do inquerito policial, que é, na realidade, o eixo do 
processo, quando deveria ser uma peça meramente informativa, para servir de base á queixa ou a 
denuncia... Essa preponderancia é ainda mais perniciosa quando o inquerito é feito por um simples 
escrevente de polícia, que escolhe as testemunhas, redige os depoimentos e toma as declarações 
do indiciado (a famigerada ‘confissão’ na policia), tendo, portanto, a maior facilidade, em these , para 
dar ao processo a feição que lhe aprouver.”. 

211 Cf. BRITTO, 1936, p. 2: “Se houver pronuncia, segue-se o plenario. E só então é que o processo 
se torna ‘contradictorio’, com o offerecimento do libello e da contrariedade. Esta, por inutil, 
praticamente não existe, pois raríssimos são os casos em que o réu a apresenta, preferindo 
aguardar, para a defesa, a occasião do julgamento já que a producção de provas em plenario não 
depende, pelo menos neste Estado, do offerecimento da contrariedade.”. 
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transformados em juízes de instrução os atuais delegados de polícia” – e, apesar de 

ser uma “solução teórica muito louvável”, tinha “duvidoso resultado prático”. Britto 

levanta duas indagações de ordem bastante prática: seria suprimido o inquérito 

policial ou o sumário de culpa, “continuando de pé o inquérito”? Ou a investigação 

do crime seria enfraquecida “com a intervenção, direta do indiciado na produção da 

prova?” (BRITTO, 1936, p. 3). 

Essas questões são bastante lúcidas frente às justificativas fracas que Bento 

de Faria ou Ráo tinham oferecido até então. Note-se que Britto compartilha, 

inclusive, das premissas de ambos, mas precisa demarcar as dificuldades práticas 

do projeto. Ele inclusive cederia à experiência, ao dizer que poderia se testar o 

modelo no Distrito Federal ou na capital dos Estados, “[m]as assim, de um golpe, em 

todo o território nacional, receio que a defesa social, já tão mal amparada, seja 

deploravelmente esmagada pela triunfante impunidade dos delinquentes.” (BRITTO, 
1936, p. 3). 

Saltou aos olhos de Britto, ainda, que o projeto não traçasse uma linha clara 

entre a investigação e a instrução – “[é] que o processo da instrução é um só, esteja 

ou não definida a autoria.”. Nesse ponto, Britto remete ao “eloquente protesto” de 
Astolfo Rezende contra o instituto quando participou da 13ª Subcomissão, 

arrematando com o exemplo do fracasso da supressão do inquérito policial no 

Distrito Federal em 1925: 

‘Sou contrário à criação do juizado de instrução, em todo o País. Ainda não 
estamos aparelhados para esse  grande passo na vida jurídica nacional. 
Seria um verdadeiro «salto no escuro», de resultados incertos, e 
provavelmente prejudiciais no interesse coletivo. Mas, se ele vingar, que se 
salve, ao menos, a «investigação», distinta da «instrução», livre da 
intervenção do indiciado, afim de que não se transforme naquela 
«investigação contraditória» que o senhor Astolfo Rezende considera 
«absolutamente impraticável». Lembremo-nos de que, na própria capital da 
República, a experiência da supressão do inquérito policial já foi tentada, há 
pouco tempo, no Código do Processo Penal do Distrito Federal, em 1925, e 
deu tão mau resultado que o inquérito policial foi logo reestabelecido, em 
1928 pelo decreto n. 5.515. Imaginemos o que seria a supressão do 
inquérito policial, de repente, em toda a República! (BRITTO, 1936, p. 3). 

A consequência mais grave que essa seria a participação contraditória do 

indiciado antes do início da ação penal: a defesa poderia requerir diligências 
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probatórias logo após o interrogatório212, que ocorreria logo após o comparecimento 

ou prisão do indiciado213, de modo a se concluir que sua participação no processo 

poderia ser ostensiva até, pelo menos, o oferecimento do libelo214.  

O contraditório regular perante o juiz processante, para Britto, era um dos 

“mais árduos problemas da técnica judiciária penal” – e o projeto Ráo não havia 

satisfeito a questão. Ele aponta que o país sempre adotou o sistema misto, do 

Código de Processo Criminal de 1832 aos códigos estaduais, e realiza a mesma 

citação de João Mendes que Ráo215. E, em nenhum deles, se admitia a intervenção 

do réu antes da ação penal, no que se trataria de uma inovação radical216 (BRITTO, 

1936, p. 4). 

Frente a isso, Britto propunha uma “solução intermediária”, adotada pelo 

projeto de Código de Processo Penal de São Paulo – e do qual ele participou da 

confecção. Tratava-se da intervenção do réu no momento da formação da culpa, 

arrolando testemunhas e produzindo outras provas de defesa, uma vez que eram 

essas as provas definitivas para o julgamento e que a ação penal já tinha sido 

proposta. 

_______________  
 
212 Cf. RÁO; FARIA; CASADO; CERQUEIRA, p. 197: “Art. 127 – Ao acusado, depois de interrogado, é 

permitido requerer diligências e provas a bem de sua defesa. 
Parágrafo único – Se o Juiz entender que algumas das diligências requeridas pelo acusado não tem 

importância para esclarecimento da verdade ou visa apenas protelar o andamento do processo, 
deverá indeferí-la em despacho fundamentado.”. 

213 Cf. RÁO; FARIA; CASADO; CERQUEIRA, pp. 194-195: “Art. 112 – Iniciada a instrução criminal, o 
Juiz interrogará imediatamente, sendo possível, o ofendido e o acusado, fazendo-lhes tôdas as 
perguntas que julgar convenientes, para estabelecer a identidade e esclarecer as circunstâncias da 
infração. 

§ 1.º – Se houver co-responsáveis no crime, cada um deles será interrogado separadamente. 
§ 2.º – As respostas serão escritas ou datilografadas pelo Escrivão, rubricadas em tôdas as fôlhas 

pelo Juiz e assinadas pelo ofendido ou acusado, ou por duas testemunhas, quando não souber ou 
não puder escrever ou não quiser assinar, podendo as mesmas respostas ser também gravadas, 
supletivamente, em discos.”. 

214 Cf. RÁO; FARIA; CASADO; CERQUEIRA, p. 200: “Art. 141 – A ação penal é iniciada pelo libelo.”. 
215 Cf. BRITTO, 1936, p. 4: “Dos tres systemas classicos – o ‘accusatorio’, o ‘inquisitorio’ e o ‘mixto’ – 

sempre tivemos no Brasil, desde o Codigo do Processo Criminal de 1832 até os codigos estaduaes 
depois da Republica, o systema mixto, que é aquelle em que na formação da culpa predomina o 
systema inquisitorio, o no plenario o accusatorio, ou, na phrase de João Mendes, aquelle que 
acomoda ‘os actos do processo da instrucção ás praticas do systema inquisitorio e os actos do 
processo do julgamento ás praticas do processo accusatorio’ (Proc. Crim. Bras., 3ª ed., 1º vol., p. 
251.)”. Citação idêntica, porém, com paginação distinta em RÁO; FARIA; CASADO; CERQUEIRA, 
1938, p. 154. A indicação da edição também é própria de Britto, o que indica que ele possa ter 
buscado pelas referências da exposição de motivos de Ráo. 

216 Cf. BRITTO, 1936, p. 4: “Ora, o projecto, adoptando o processo contraditorio na phase da 
instrucção, transforma radicalmente o systema vigente, quer nos Estados que já possuem codigo, 
quer nos que ainda se regem pelo Codigo do Imperio, modificado por leis posteriores. Em nenhum 
delles se admitte a interveção do réo, antes de iniciada a acção penal.”. 
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As provas produzidas na formação serviam para pronunciar o réu a 

julgamento – o que, nos crimes inafiançáveis, sujeitava o réu a prisão. Se estivesse 

foragido, não se admitiria o julgamento, nem o recurso da pronúncia. Por esse 

motivo, Britto conclui que o réu, podendo ser pronunciado e preso, deveria ter o 

direito de apresentar suas provas antes que isso ocorresse – no que o sistema 

vigente violava o preceito constitucional da ampla defesa, negando “os meios e 

recursos essenciais a esta’ (Const. de 1934, art. 113, n. 24, repetindo semelhante 

disposição do art. 72, § 16, da de 1891).”. Para Britto, portanto, o contraditório logo 

após a ação penal – não antes dela, nem depois da formação da culpa –, como 

mandava a “boa técnica”. 

Outra proposta de Britto, ainda, é a de que a pronúncia não fosse 

radicalmente suprimida e, sim, apenas nos casos de julgamento por juiz singular, 

pois bastaria que a acusação mencionasse, em alegações finais (após o “período 
probativo”), as agravantes provadas e o grau da pena em que requeria a 

condenação do réu. Ao mesmo tempo, se ganhava em economia e celeridade 

processuais, porque a pronúncia e o libelo diziam respeito ao julgamento perante o 

júri ou outro tribunal; bem como a confiança na justiça, visto que era 

incompreensível como as mesmas provas serviam para a prisão antes da pronúncia 

e para a soltura, uma vez que a sentença reconhecesse a ausência de provas para 

condenação, ou seja, “conforme a fase processual em que fosse apreciada pelo 

mesmo Juiz.” (BRITTO, 1936, pp. 4-5). 

Britto sugeria, então, a classificação da ação penal em três tipos, de acordo 

com o procedimento: o processo ordinário, com libelo, pronúncia e julgamento final 

pelo júri; o processo sumário, com julgamento final pelo juiz singular (sem pronúncia 

e libelo) e; o processo especial, para as exceções como os crimes de injúria na 

imprensa e de falência (culposa ou fraudulenta). a pronúncia e o libelo diziam 

respeito ao julgamento perante o júri. Para ele, o processo ordinário era 

insuficientemente regulado no projeto (arts. 141 a 151, cap. I, tit. VII – “Da ação 

penal”), dando a entender que haveria somente o oferecimento do libelo e da 

contestação, sem um momento especialmente designado para se realizar as oitivas 

das testemunhas arroladas antes dos debates do júri – “o que aliás é um erro de 

técnica, pois as testemunhas devem ser inquiridas antes dos debates, para que 

esstes versem sobre a prova resultante dos depoimentos.” (BRITTO, 1936, p. 5). 
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Com a oitiva das testemunhas arroladas no libelo e na contestação perante o 

juiz processante, acaba por se repetir o sumário de culpa – já existente – e 

desaparecendo “a única vantagem do processo da instrução”, que é evitar a 

repetição dos testemunhos e as contradições decorrentes. O juizado de instrução 

seria, portanto, um inquérito policial que contaria com a participação do acusado. A 

proposta de Britto valoriza, de acordo com sua perspectiva, tanto o interesse coletivo 

como o individual, respeitando a tradição já existente: a manutenção da 

“investigação preparatória da ação, sem a qual a defesa social não poderá ser 

exercida satisfatoriamente; e o direito do [réu] produzir, as suas provas na formação 

da culpa”, a fim de garantir a ampla defesa (BRITTO, 1936, pp. 5-6). 

Os quatro itens que Britto sugere são decorrentes dessa argumentação: ele 

defende a manutenção do inquérito policial como peça informativa e não o juizado 

de instrução (1º); o início da ação penal por queixa, denúncia ou procedimento ex-

officio e não pelo libelo (2º); a produção probatória pela defesa depois do início da 

ação penal (3º) e; a classificação de três tipos de ação – processos ordinario, 

sumário e especial –, suprimindo-se a pronúncia e o libelo no processo sumário, 

perante o juiz singular (4º) (BRITTO, 1936, p. 6). Após a discussão, o Instituto dos 

Advogados de São Paulo aprovou todos os itens217. 

Acerca dos juizados de instrução, Britto reconhecia que o projeto havia 

melhorado o sistema218 ao substituir o inquérito policial pela instrução e ao se guiar 

_______________  
 
217 Dois advogados tiveram posição contrária ao primeiro item: Romeu Petrochi votou pela 

manutenção dos juizados, enquanto Aureliano Duarte preferiu oferecer um substitutivo, que 
obrigava ao Ministério Público acompanhar a ação policial nos processos crimes. O aditivo foi à 
votação e, devido ao empate, foi rejeitado pelo voto de desempate do presidente. Petrochi e Duarte 
também foram contrários ao quarto item, mas não há qualquer informação sobre o ponto de 
discordância. 

218 Cf. BRITTO, 1936, p. 17: “A duplicidade de processo, na policia e no juizo, além de inefficiente, é 
motivo de delonga inutil. A organização policial no Brasil não corresponde a sua finalidade. 

O instituto do juizado de instrucção, salientado na exposição de motivos que antecede ao projecto, 
satisfaz a uma necessidade. 

No Brasil, a responsabilidade penal não é devidamente apurada. a policia, antecipando-se ao juizo, 
forma o inquerito, organizado, muitas vezes, pela norma inquisitoria. 

Entrando o processo em juizo, assume o caracter accusatorio. O orgão do Ministerio Publico, se não 
é mais um carrasco, sempre prompto a descarregar maldições contra o réo, não perdeu o cunho de 
accusador systematico. 

Adoptamos o criterio mixto. Mas, de facto, ainda predomina o accusatorio. E’ certo que, em juizo, 
embora o réu não tenha defesa directa, possue meios, extra juizo, de illudir, de modo que, na 
formação da culpa, méra reproducção do inquerito, de onde colhe o promotor todos os elementos e 
até o rol das testemunhas, a acção do tempo e as influencias pessoaes modificam o valor dos 
depoimentos. 

O projecto, comquanto não tivesse dito a ultima palavra, melhorou o systema, substituindo o inquerito 
pela instrucção criminal, sempre guiado peo espirito de eccletismo.”. 
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pelo “espírito de ecletismo.”. A produção de provas se daria em contraditório regular 
perante o juiz processante e a autoridade policial complementaria o juízo, somente 

prendendo e entregando o acusado ao juiz, sem interroga-lo. Mas, como atribui a 

ação administrativa, a preventiva e a função técnica à polícia, o projeto deveria ter 

explorado os detalhes. 

Faltava, portanto e segundo Britto, um capítulo sobre a polícia judiciária que, 

em sua opinião, poderia “sofrer o controle do Ministério Público.” ou, ao menos, 

normas sobre as atribuições, deveres e direitos da polícia científica, que se 

subordinaria ao Poder Judiciário como “corpo especializado.”. Britto atribuiria à 
autoridade policial o julgamento de certas contravenções, com o fim de celeridade 

processual. 

O Instituto dos Advogados de São Paulo havia incumbido Britto de apresentar 

suas considerações críticas ao projeto de Ráo. No início da reunião, o jurista aludiu 

“aos vários problemas que um código suscita” e desenvolveu as questões sobre a 

estrutura de um código de processo. Aparentemente ao fim da reunião, formulou 

quatro sugestões, duas das quais foram aprovadas unanimamente e duas que 

suscitaram debate (não transcrito), inclusive com uma proposta substitutiva 

(BRITTO, 1936, p. 5). 

O primeiro problema a ser decidido em uma codificação, apontou o jurista, era 

o estabelecimento de um critério diferenciador (da natureza, dos conceitos e do 

alcance) entre a instrução criminal e a ação penal. A questão era fundamental 

porque partir daí partiriam as linhas mestras para toda a estrutura do Código: a 

escolha entre a manutenção do inquérito policial ou a criação dos juizados de 

instrução; o modo de instauração da ação penal (por queixa, denúncia ou 

procedimento de ofício ou pelo libelo); a extensão do contraditório (antes ou depois 

de iniciada a ação penal); em suma, “a clássica orientação para conciliar os 

interesses da acusação e da defesa, ou as teorias avançadas que resultam das 

modernas tendências para a ‘socialização do direito’...” (BRITTO, 1936, p. 1). Para 

Britto, a posição de Ráo – Ministro da Justiça – pela socialização do direito era 

inexequível no Brasil, devido a uma série de circunstâncias de ordem “natural”, fosse 
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com relação ao país ou ao povo brasileiro219 - não estaríamos prontos, em termos 

culturais e civilizacionais, para tanta mudança. 

O processo consistia, naquele momento, em três fases: o inquérito policial, a 

formação da culpa e o julgamento em plenário. Britto denuncia que o inquérito 

policial, que deveria ser uma peça facultativa e meramente informativa, acabou por 

se tornar “o eixo do processo”, uma vez que suas provas são inconvenientemente 

repetidas durante a formação da culpa220. Nessa segunda fase, inquiria-se 

novamente as testemunhas, produzia-se as provas requeridas pela acusação e o 

réu era interrogado. Britto conta que, de acordo com as leis do Império – ainda 

vigentes em São Paulo – e na maioria dos códigos estaduais, a defesa não poderia 

apresentar diligências no processo, podendo apresentar e instruir a defesa após o 

interrogatório. A prova testemunhal que viesse a apresentar seria processada em 

apartado, “sob a forma de ‘justificação’, que é geralmente considerada prova 

graciosa.”. Por fim, sendo o caso de pronúncia, o processo iria a plenário e era 

oportunizada a possibilidade de contraditório para a defesa – que preferia, em São 

Paulo, aguardar o julgamento para não ter que submeter suas provas a 

contraditório221. 

Ele passou a um tópico ainda mais polêmico para a Comissão Elaboradora de 

1934: duvidava que o processo de instrução fosse praticável em todos os lugares do 

Brasil, que tem regiões de dificílimo acesso que impossibilitariam os poucos juízes a 

_______________  
 
219 Cf. BRITTO, 1936, p. 2: “E’ preciso, porém não esquecer que a concepção social do direito está 

subordinada, para a sua realização, a factores naturaes irremovíveis, taes como, em nosso Paiz, a 
extensão territorial e a escassez da população, a deficiencia do apparelhamento judiciário, a 
influencia da tradição, a inercia dos costumes, a falta de disciplina, a ausencia generalizada da 
noção inidividual [sic] do cumprimento do dever. 

O nosso grau de cultura e de civilização ainda não comporta a applicação, no processo penal, do 
caracter social do direito, em todas as suas consequencias. [...]”. 

220 Cf. BRITTO, 1936, p. 2: “Assim, a prova que serve para o julgamento é, quasi sempre, a que foi 
colhida na formação da culpa; e esta, por sua vez, é a reprodução, quasi sempre, da que se colheu 
no inquerito policial. Dahi, os dois principios inconvenientes do systema actual: a repetição dos 
depoimentos, uma vez no inquerito e outra no summario, gerando inevitaveis contradicções, de boa 
ou de má fé, e a prepoderancia, em regra, do inquerito policial, que é, na realidade, o eixo do 
processo, quando deveria ser uma peça meramente informativa, para servir de base á queixa ou a 
denuncia... Essa preponderancia é ainda mais perniciosa quando o inquerito é feito por um sim ples 
escrevente de polícia, que escolhe as testemunhas, redige os depoimentos e toma as declarações 
do indiciado (a famigerada ‘confissão’ na polícia), tendo, portanto, a maior facilidade, em these, para 
dar ao processo a feição que lhe aprouver.”. 

221 Cf. BRITTO, 1936, p. 2: “Se houver pronuncia, segue-se o plenario. E só então é que o processo 
se torna ‘contradictorio’, com o offerecimento do libello e da contrariedade. Esta, por inutil, 
praticamente não existe, pois raríssimos são os casos em que o réu a apresenta, preferindo 
aguardar, para a defesa, a occasião do julgamento já que a producção de provas em plenario não 
depende, pelo menos neste Estado, do offerecimento da contrariedade.”. 



 
 

166 

conhecerem o local do crime e tomarem as diversas providências exigidas pelo 

projeto. Isso seria possível somente no Distrito Federal e em alguns Estados, mas 

letra morta em outros. Se essa era a grande inovação do projeto, falharia (BRITTO, 

1936, p. 21). 

Acerca dos juizados de instrução, Britto reconhecia que o projeto havia 

melhorado o sistema222 ao substituir o inquérito policial pela instrução e ao se guiar 

pelo “espírito de ecletismo.”. A produção de provas se daria em contraditório regular 

perante o juiz processante e a autoridade policial complementaria o juízo, somente 

prendendo e entregando o acusado ao juiz, sem interroga-lo. Mas, como atribui a 

ação administrativa, a preventiva e a função técnica à polícia, o projeto deveria ter 

explorado os detalhes. Faltava, portanto e segundo Britto, um capítulo sobre a 

polícia judiciária que, em sua opinião, poderia “sofrer o controle do Ministério 

Público.” ou, ao menos, normas sobre as atribuições, deveres e direitos da polícia 
científica, que se subordinaria ao Poder Judiciário como “corpo especializado.”  

(BRITTO, 1936, p. 17). Britto atribuiria à autoridade policial o julgamento de certas 

contravenções, com o finalidade de proporcionar celeridade processual. 

Apesar da discussão sobre os juizados de instrução ter movimentado o jurista 

durante os anos 30, o Código de Processo Penal de 1941 manteve o inquérito 

policial em sua forma original, como “processo preliminar ou preparatório da ação 

penal”. O Ministro da Justiça salientou, em sua exposição, que o impeditivo eram as 

distâncias dentro do território de jurisdição, a qual exigiriam no Brasil que “o juiz 
instrutor possuísse o dom da ubiquidade.” ou que se partisse o sistema para instalar 

_______________  
 
222 Cf. BRITTO, 1936, p. 17: “A duplicidade de processo, na policia e no juizo, além de inefficiente, é 

motivo de delonga inutil. A organização policial no Brasil não corresponde a sua finalidade. 
O instituto do juizado de instrucção, salientado na exposição de motivos que antecede ao projecto, 

satisfaz a uma necessidade. 
No Brasil, a responsabilidade penal não é devidamente apurada. a policia, antecipando-se ao juizo, 

forma o inquerito, organizado, muitas vezes, pela norma inquisitoria. 
Entrando o processo em juizo, assume o caracter accusatorio. O orgão do Ministerio Publico, se não 

é mais um carrasco, sempre prompto a descarregar maldições contra o réo, não perdeu o cunho de 
accusador systematico. 

Adoptamos o criterio mixto. Mas, de facto, ainda predomina o accusatorio. E’ certo que, em juizo, 
embora o réu não tenha defesa directa, possue meios, extra juizo, de illudir, de modo que, na 
formação da culpa, méra reproducção do inquerito, de onde colhe o promotor todos os elementos e 
até o rol das testemunhas, a acção do tempo e as influencias pessoaes modificam o valor dos 
depoimentos. 

O projecto, comquanto não tivesse dito a ultima palavra, melhorou o systema, substituindo o inquerito 
pela instrucção criminal, sempre guiado peo espirito de eccletismo.”. 
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os juizados de instrução nas capitais e sedes de comarca e a manutenção do 

sistema atual nas demais localidades (RF, v. LXXXVIII, nov. 1941, p. 629). 

Frente à incompatibilidade desse obstáculo com a unidade da lei processual, 

Campos deixava claro que sequer seria possível discutir o mérito da iniciativa. Não 

bastasse, o inquérito policial era, em sua visão, “uma garantia contra apressados e 
errôneos juízos”, visto que a autoridade que conduzia a instrução provisória estava 

sujeita “a equívocos e falsos juízos a priori, ou a sugestões tendenciosas.”. Não 

seria, tampouco, uma solução proveitosa abolir a instrução preliminar e instituir uma 

instrução única, porque o inquérito preparatório asseguraria “uma justiça menos 
aleatória, mais prudente e serena.”, que, repetindo a produção probatória na 

instrução processual, poderia reorientar a investigação (RF, v. LXXXVIII, nov. 1941, 

p. 629). 

A manutenção do inquérito policial ressalta, em nossa análise, a importância 

dos delegados de polícia para os propósitos de defesa social: eles são atribuídos 

administrativamente para determinada circunscrição, de modo que não há limites 

territoriais para a investigação. Os problemas que os juristas apontaram, 

especialmente a repetição da instrução durante o processo, o decurso do tempo 

com a burocracia e a perseguição política influenciada por membros do Poder 

Executivo, acabaram sendo respondidos na argumentação de Campos: era a própria 

repetição das provas que permitiria o apaziguamento dos ânimos. Isso não 

respondia propriamente ao argumento da preservação das provas e da economia 

processual que os juizados de instrução prometiam223. Por outro lado, as diversas 

_______________  
 
223 Como fez Cândido, em palestra sobre os trabalhos da Reforma da Polícia do Distrito Federal e 

cujas modificações se aplicariam também à 13ª Subcomissão (JC, 20 mai. 1931, p. 5): “Suppressão 
do inquerito policial – O ideal, na instrucção, será colher a prova do crime no nascedouro, na 
flagrancia, emquanto elle está quente, ou acaba de ser tentado ou consummado, naquelle momento 
justo e preciso em que a propriedade está sendo assaltada ou incendiada por mãos criminosas, 
quando o falsario está fabricando a moeda illegitima, logo que o ladrão vae fugindo ou é apanhado 
com o objecto do furto, naquelle momento angustioso em que a mãe suffoca, ou procura suffocar, o 
filho, para esconder a propria deshonra, ou quando a vítima do assassinio ainda soluça ou lhe jorra 
o sangue das veias. 

A instrucção pre-judiciaria em vez de facilitar essa immediata pesquisa, dando-lhe força probatoria 
em Juizo, a annullava por completo, pelo descredito em que se havia afundado, consequencia 
logica da falta de independencia e de escrupulo das autoridades, que a presidiam, simples 
delegados do Poder Executivo e dos processos inquisitoriaes e vergonhosos, a que era o accusado 
submetido. 

A desmoralização do inquerito, como peça de convicção, chegou a tal ponto, que o vigente Codigo do 
Processo Criminal deste Districto tomou, a seu respeito, a providencia seguinte: «art. 243. Os autos 
de inquirição, appensos aos de investigação, nos termos dos arts. 241 e 242, servirão, apenas, de 
esclarecimento ao Ministerio Publico, não se juntarão ao processo, quer em original, quer por 
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tentativas fracassadas de implementação não deram lugar para a inovação: a 

vigência de um código único para o país era assunto prioritário. 

Como dispositivo de poder, a investigação policial ficou consolidada, no 

CPP/1941, como função atribuída às autoridades policiais, de livre ação sobre o 

território. Consideramos se tratar de um mecanismo eminentemente disciplinar, 

porque é aplicado para sujeitar à vigilância, ao exame e à sanção os indivíduos 

sobre os quais se tenha notícia de crime advinda de qualquer parte. Esse 

mecanismo opera dentro de normas jurídicas gerais e específicas que lhe permitem 

contato direto com as provas disponíveis, de modo que a autoridade policial é quem 

pode(ria) mediar as diligências da defesa durante a investigação criminal (art. 14), 

embora não haja regras que limitem a discricionariedade da recusa ou do aceite do 

pedido de diligências do acusado. 

A investigação preliminar – e, nesse particular, o inquérito – tem a finalidade 

de produzir um standard probatório mínimo para o exercício da ação penal e para o 

requerimento de medidas cautelares. O CPP/1941 não inovou nesse ponto, 

praticamente mantendo os critérios consagrados no CPP-DF/1924, código utilizado 

                                                                                                                                               
certidão, e serão entregues, após a denuncia, pelo representante do Ministerio Publico, ao cartorio 
do Juizo, em envolucro lacrado e rubricado afim de serem archivados á sua disposição». 

Era uma especie de sepultamento, no pretorio, de parte da instrucção policial... 
Continuaria essa inquirição proscripta como peça de convicção do Juizo criminal, se não fosse 

restabelecida pela reaccionaria lei n. 3.515, de 13 de Agosto de 1928, que lhe attribuiu valor 
probante, até prova em contrario. 

Mas esse diploma, se não teve o merifico poder de galvanizar o instituto, julgado, condemnado e 
sepultado, tambem não teve o de espancar da consciencia dos juizes a suspeita com que elles 
continuariam a examinar a investigação policial. E fiquem certos de que a suspeição persistirá, até o 
dia em que forem dictadas as providencias suggeridas por Baptista Luzardo, com o nobre intuito de, 
na instrucção criminal, assegurar o esclarecimento da verdade, respeitando-se, ao mesmo tempo, a 
inviolabilidade da pessoa do accusado, tão sagrada como a da defesa social. 

Por outro lado, quando terminada a acção da autoridade policial, chegava a Justiça, afim de instruir a 
causa dentro das normas legaes, para a punição do culpado, já era tarde, muito tarde. Os melhores 
elementos de convicção estavam frios ou tinham desapparecido, devido a acção do tempo, ou no 
emprego de manobras urdidas pelo criminoso. 

O defeito é corrigido, no projecto de instrucção criminal, que, tendo supprimido o inquerito, dispoz: No 
caso de flagrante delicto, ou quando lhe chegue a noticia de se ter praticado algum crime de acção 
publica, o juiz comparecerá immediatamente ao logar da infracção, acompanhado dos technicos da 
Inspectoria de Investigação Scientifica, que procederão de accordo com as regras estabelecidas 
para, a prova scientifica do crime ou contravenção e descobrimento de seu autor. Se o accusado 
estiver detido, será immediatamente interrogado, e serão na sua presença, inqueridas as 
testemunhas reduzindo-se os depoimentos a escripto. 

Discutindo o assumpto, nos trabalhos da Commissão, dizia um de seus illustres membros: «A Cesar, 
o que é de Cesar; a Deus, o que é de Deus. A Justiça, o que é da Justiça; á Policia, o que é da 
Policia.» 

E’ o dogma fundamental da reforma. 
Para que a nova éra das liberdades publicas no Brasil não seja deturpada, na applicação das leis 

penaes, penso que conviria inserir uma these na futura Constituição: Fica abolida a instrucção 
criminal pelas autoridades policiaes. A instrucção será sempre presidida pelo juiz.”. 
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como modelo por todas as comissões: prova da existência do crime e “indícios 

suficientes” de quem tenha sido o autor (art. 311 do CPP/1941). Não sendo o 

procedimento realizado em contraditório, a importância dada aos elementos de 

informação colhidos no inquérito é determinante para o exercício da defesa. Nesse 

ponto, o Código afastou a possibilidade do juiz fundar sua convicção em elementos 

exclusivamente colhidos na investigação (art. 155). 

O que houve, de fato, foi a inserção, no projeto Ráo e no CPP/1941, de 

critérios justificantes para a prisão preventiva como medida cautelar – “como 

garantia da ordem pública”, “por conveniência da instrução criminal” ou “para 

assegurar a aplicação da lei penal”, no art. 313 do CPP/1941 e; também no caso dos 

crimes contra a Fazenda Pública, no art. 46 do projeto Ráo. Detalharemos, portanto, 

se e como o regime de prova pretendido no processo interfere sobre a liberdade do 

acusado – sujeito a algumas formas de prisão. 

4.2 REGIME DE LIBERDADE DO ACUSADO 

Há mecanismos de disciplina e segurança que, antes ou no decurso do 

processo, visam garantir um resultado final possível. No processo penal, eles podem 

se referir aos bens ou à pessoa do acusado, dependendo do que se queira 

assegurar. Simultaneamente, eles devem ser juridicamente legitimados, porque 

atuam inicialmente com o assujeitamento do indivíduo ao poder soberano, que é 

negativo e restritivo da liberdade. Mas são também instrumentos produtivos para o 

assujeitamento do indivíduo no processo. Como o regime de liberdade do indivíduo 

passa pelo filtro de critérios jurídicos autorizadores é interessante para compreender 

como esse dispositivo foi pensado, em termos de defesa social, pelos reformadores 

e, portanto, qual o seu mecanismo de atuação. 

A prisão em flagrante, por exemplo, tem critérios que se reportam para a 

certeza ou presunção da atualidade do crime que turbou a ordem social, de modo a 

ser apreciada tanto de acordo com os fatos, como de acordo com os conceitos 

jurídicos que a distinguem. A prisão preventiva, por sua vez, estará fundada tanto na 

certeza do fato, como na suspeita da autoria, mas deve atender a um dos fins 

normativos que justificam seu emprego. Outros tipos de restrição a liberdade podem 

ser moldados a partir desse gênero de medidas cautelares, sob a dupla exigência de 

atender a uma necessidade atual e à legitimidade jurídica preestabelecida. 
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As espécies de prisão e institutos jurídicos que regulam a liberdade não 

variaram muito entre o projeto Ráo e o CPP/1941, que regularam a prisão em 

flagrante delito, a apresentação espontânea do acusado, a prisão preventiva e a 

prisão disciplinar ou administrativa. No anteprojeto de 1931, foram configuradas 

somente as prisões em flagrante delito e a “por mandado do juiz” – similar à prisão 

preventiva. Em todos os casos, ocupou-se da liberdade condicional por caução ou 

fiança. 

*** 

A matéria de regime de liberdade sobre a qual mais se especulou na 13ª 

Subcomissão foi a amplitude da concessão da prisão especial, discussão que se 

reportou ora a qualidades pessoais do acusado, ora à espécie do crime cometido. 

Foi com essa distinção que Cândido, recusando a possibilidade de prisão especial a 

partir da qualidade pessoal, propunha a sua manutenção com fins sociais: crimes de 

imprensa224; de civis que cometeram crimes militares; de crimes políticos (que só 

não foram cogitados porque, contra sua vontade, eram da competência da Justiça 

Federal); de menores e; de intoxicados (CM, 30 mai. 1931, p. 2; 06 jun. 1931, p. 2). 

Astolfo tinha posição diversa, mais liberal, buscando inclusive a ampliação “da 

regalia aos portadores de diplomas de escolas normais.”. Por esse motivo, inclusive, 

Sá Freire fez pilhéria: “– Será o prestígio da mulher? Será a defesa da normalista?”  

(CM, 29 mai. 1931, p. 2). 

Ao que tudo indica, Cândido não logrou sucesso na supressão das prisões 

especiais – “em nome do princípio democrático da igualdade perante a lei” –, uma 

vez que a competência para tal decisão foi atribuída à subcomissão responsável 

_______________  
 
224 Cf. CM, 06 jun. 1931, p. 2, itálico no original: “’Na ultima reunião – disse – foi acceita a proposta, 

que formulei, de não se mandar recolher ás fortalezas ou quarteis, á disposição das autoridades 
civis os diplomados e os militares, quando, simples indiciados em crimes communs, supprimindo-se, 
assim o artigo 121. Vencida a idéa de egualdade de todos perante a lei e da abolição dos 
privilegios, proponho, agora, seja mantido, quanto aos crimes de imprensa, o principio contido no n. 
IV do citado artigo, que passará a ter esta redacção: 

«Art. 121 – A prisão a que tenham de ser recolhidos os indiciados por crimes commettidos pela 
imprensa, será sempre especial e distincta das destinadas aos réos de delictos communs.»’ 

Justificando essa emenda, disse ainda o sr. Candido de Oliveira: 
‘O chamado crime de imprensa é um delicto social. A fórmula indicada não contém privilegio algum, 

pois não cogita da «qualidade» da pessoa, e sim da natureza do delicto. Não incluiu no artigo os 
accusados de crimes politicos, que tambem são sociaes, porque contra o meu voto, estamos 
apenas elaborando o Codigo do Processo do Districto Federal, e esses crimes são da competencia 
da Justiça Federal. 

Não tratei, tambem, da prisão para menores, porque a materia deve ser disciplinada no Codigo de 
Menores, cujo projecto está sendo elaborado por outra commissão.’”. 
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pelo Código Penal (JB, 07 jun. 1931, p. 5). O Jornal do Brasil elogiou os trabalhos da 

13ª Subcomissão e se demonstrou favorável ao fim das prisões especiais nos crimes 

de imprensa e sobre aqueles que não ameaçassem a segurança coletiva225. Mais 

interessante do que essa defesa por um veículo da imprensa, foi o modo como o 

jornal propôs a mudança: na perspectiva de seus editores, como os códigos mais 

modernos promoviam a individualização da sanção penal, a consequência era a 

possível “adoção de providências variáveis, de acordo com a índole dos 

delinquentes e [o] perigo que eles possam oferecer à tranquilidade pública.”226. A 

regra adotado no anteprojeto, contudo, foi a de que ela seria aplicada a qualquer 

indiciado que tivesse direito a ela por lei (art. 245). 

Na única oportunidade em que trataram de outra medida restritiva da 

liberdade, Cândido propôs a ampliação do conceito de flagrante delito, permitindo 

que se presumisse a culpabilidade daquele que fosse encontrado com instrumentos 

ou objetos referentes ao crime. Astolfo “combateu esse conceito, como perigoso” e 

ressaltou que a Constituição proíbe a sua ampliação para além do Código vigente 

(CM, 29 mai. 1931, p. 2). Como Sá Freire foi de opinião semelhante, a medida não 

foi adotada. 

Desse modo, o regime jurídico de liberdade adotado no anteprojeto de 1931 

pode ser descrito como razoavelmente liberal, com a manutenção de algumas 

exigências jurídicas e de zonas de discricionariedade para a autoridade policial e a 

judicial. Não havia a figura do flagrante ficto, que por sua vez não se confunde com o 

estado de flagrância durante a fuga com perseguição do ofendido ou do clamor 

público (art. 218, caput, última parte). Na ausência de testemunhas presenciais do 

_______________  
 
225 Cf. JB, 7 jun. 1931, p. 5: “A comissão encarregada da reforma do processo penal do Districto 

Federal tem trabalhado afanosamente e demonstrado pela totalidade de seus membros além do 
mais largo conhecimento do assumpto, uma completa apprehensão das necessidades que nos são 
peculiares.” 

226 Cf. JB, 7 jun. 1931, p. 5: “O princípio da egualdade perante a lei invocada como fundamento da 
abolição dos privilegios existentes no nosso systema judiciario, que sempre manteve as prisões 
especiaes, não invalida a proposta do Dr. Candido de Oliveira Filho em relação aos delictos de 
imprensa e outros cuja natureza não revela perigo manifesto à segurança collectiva, dependendo 
apenas de certas circumstancias accessorias susceptiveis de serem alteradas sob a influencia da 
evolução natural das condições sociaes. Que se assignale aos crimes communs uma identica 
sancção, determinando uma execução uniforme das sentenças condemnatorias, sem attenção às 
categorias individuaes, comprehende-se, mas sem que implique como reconhecimento numa 
incoherencia na proposta de estabelecer prisões especiaes para os delictos de imprensa e outros 
que não offendem os sentimentos basicos da humanidade. Os codigos mais modernos procuram 
attender cada vez mais à individualização das sancções penaes, doutrina que favorece como 
consequencia immediata a adopção de providencias variaveis, de accordo com a indole dos 
delinquentes e perigo que elles possam offerecer à tranquillidade publica.”. 
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cometimento do crime, deveriam assinar o auto de flagrante testemunhas da 

apresentação do preso à autoridade policial (art. 218, §3º). No caso de livramento, o 

indiciado deveria comparecer perante a autoridade competente quando essa 

designasse, “sob pena de revelia.” (art. 221). Em 24 horas depois da prisão, o preso 

deveria receber a nota de culpa, que informaria o motivo da prisão, o nome do 

acusador e as testemunhas (art. 222). Uma das hipóteses de livramento seria 

concedida se o crime praticado fosse em legítima defesa ou para evitar “mal maior”, 

o que também submeteria o indiciado ao comparecimento a todos os atos do 

processo (art. 223). 

Quanto à prisão preventiva, com meios amplos de decretação, exigia os 

requisitos de “prova plena do fato criminoso” e “indícios veementes de culpabilidade, 

resultantes dos depoimentos de duas testemunhas, pelo menos, de documentos, ou 

de confissão” (art. 224, inc. I e II). No caso de confissão e apresentação espontânea 

do acusado, os autos seriam conclusos à autoridade judicial competente para que 

deliberasse sobre a prisão preventiva. 

Havia uma norma jurídica que prescria a possibilidade do juiz denegar o 

pedido de prisão preventiva, quando pudesse supor que o acusado não fugiria, 

destruiria provas ou perturbasse a marcha do processo (art. 227), decisão que 

poderia ser revista a qualquer tempo (art. 227, § único). Além disso, o anteprojeto 

previa o uso de grau de força necessária para efetivar a prisão preventiva (art. 236) 

e possibilitava a resposta (inclusive fatal) da autoridade executora da prisão frente a 

resistência do acusado e de terceiros (art. 238, caput e § único e art. 239). 

A prisão preventiva só poderia ser executada com mandato judicial expedido 

ou notoriamente expedido, no caso de crimes inafiançáveis (art. 242, caput e §§1º e 

2º), mas poderia ser realizada a qualquer hora do dia ou da noite (arts. 240 e 241). 

Os agentes policiais e oficiais de justiça do Distrito Federal poderiam ultrapassar os 

limites territoriais, desde que se apresentassem à autoridade local competente, 

antes ou depois da diligência (art. 244). 

O projeto Ráo, pelo que avaliaram Alvaro Couto Britto e Helio Tornaghi, em 

ocasiões distintas, foi pouco minucioso sobre as prisões de modo geral. Não se 

orientou, por exemplo, de acordo com a Constituição de 1934, que distinguiu a 
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detenção da prisão e ainda estabeleceu exceções à regra constitucional227, como no 

caso da prisão em território de outro Estado ou no caso de notoriedade do crime, em 

que tanto a ordem judicial expressa ou a prisão em flagrante seriam dispensáveis.  

No geral, o projeto pretendeu aplicar a concepção social do direito em certos 

institutos, guardando, no resto, similaridade com o anteprojeto de 1931. Algumas de 

suas medidas foram consideradas incompatíveis com o regime constitucional. Havia 

contraditoriedade entre o direito à defesa228 e a incomunicabilidade do réu nos casos 

de segredo de justiça e mesmo antes do interrogatório. 

Ainda mais grave era a ausência de regras sobre o processo do habeas 

corpus, conforme notara Zotico Batista (AJ, v. XXXVI, out. a dez. 1935, p. 154). Para 

Britto, o projeto era insuficiente – o CPP-DF havia lhe dedicado maior atenção. Não 

se referia nem ao habeas corpus preventivo, previsto pela Constituição de 1934 (art. 

113, nº 23), nem ao processo do recurso na segunda instância. “Deixou a cargo das 
organizações estaduais,” – escreveu Britto – “exatamente o processo de uma das 

matérias que, por excelência, deveria ser uniformizada.” (BRITTO, 1936, p. 23). 

Além de problemas na redação de alguns artigos, o prazo máximo para prisão 

seria fixado por lei. Britto questiona por qual motivo a lei de processo penal não seria 

capaz de cumprir essa missão e como seria justificado o excesso, se não existisse 

antes o limite. Ele sugere que fosse triplicado o prazo comumente adotado, de 30 

dias, em casos que força maior exigisse.  mas recusa que a autoridade coatora 

fosse responsabilizada por exceder o prazo, devendo somente se justificar. Para ele, 

seria ainda demasiado encargo para as cãmaras criminais decidirem sobre os 

habeas corpus, ainda que a questão tenha sido prejudicada pela soltura do paciente 

e muito rigoroso, com o acusado, proibir a reiteração do pedido que não se funde em 

novas provas – como se decidira no projeto (BRITTO, 1936, pp. 23-24). 

_______________  
 
227 Cf. Constituição de 1934: “CAPITULO II 
DOS DIREITOS E DAS GARANTIAS INDIVIDUAIS 
Art 113. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no paiz a inviolabilidade 

dos direitos concernentes á liberdade, á subsistencia, á segurança individual e á propriedade, nos 
termos seguintes: 

[...] 
21) Ninguem será preso senão em flagrante delicto, ou por ordem escripta da autoridade competente, 

nos casos expressos em lei. A prisão ou detenção de qualquer pessoa será immediatamente 
communicada ao juiz competente, que a relaxará, se não fôr legal, e promoverá, sempre que de 
direito, a responsabilidade da autoridade coactora.”. 

228 Cf. Constituição de 1934: “[...] 24) A lei assegurará aos accusados ampla defesa, com os meios e 
recursos essenciaes a esta.”. 



 
 

174 

Britto (1936, p. 15) considerava ser possivelmente inconstitucional a 

“presunção de responsabilidade” que permitiria a prisão em flagrante (art. 40, § 

único, “c”). Tornaghi acusou o flagrante ficto de ser “verdadeiro ilogismo, absurdo 

que absolutamente não pode, nem deve ser tolerado no texto da lei.”, até porque os 

objetos procedentes do crime ou as armas utilizadas para seu cometimento não 

tornariam “flagrante a responsabilidade, não sendo mais que mero indício, à espera 

de confirmação posterior.” (IAB, 1936, p. 15). 

Mas, se o projeto fora rigoroso no estabelecimento da prisão em flagrante, era 

leniente ao não considerar (por esquecimento ou por reputar ilegítima) “da prisão em 
flagrante sem testemunhas de vista.”. Tornaghi se preocupou em conceituar o 

flagrante – “[o] que caracteriza a flagrância é a evidência da responsabilidade, pela 

atualidade do crime ou do clamor público.” (IAB, 1936, p. 15) –, para então afirmar 

que não havia motivo para não considerar responsável aquele que é preso 

cometendo o crime, ainda que sem testemunhas. 

Essa seria uma “matéria de prova” que, embora importante, não era “condição 

sine qua non” para a prisão em flagrante na visão de Tornaghi. Qualquer prova – e 

não só a testemunhal, “tão falha quanto precária” – poderia tornar a 

responsabilidade flagrante. Ademais, no caso da perseguição do autor do crime pelo 

clamor público, Tornaghi concluiu que “é o próprio projeto que determina o que não 

estatue”, ou seja, “a lavratura do auto de flagrante sem testemunhas presenciais.”  

seria inevitavelmente realizada (IAB, 1936, p. 16). 

Quanto à redação, havia uma série de impropriedades e omissões. Tornaghi 

aponta que o projeto prometeu, mas não regulou os dispositivos sobre a prisão 

administrativa, sugerindo então que se adotasse os dispositivos do CPP-DF. Britto 

apontou que não havia motivo para justificar a prisão em flagrante – que é 

obrigatória à autoridade – conforme o projeto dispôs, ao mesmo tempo que havia 

uma lacuna sobre a prisão em flagrante de réu solto ou que estiver usufruindo de 

liberdade provisória. O projeto utilizou, em um mesmo artigo, os termos “clamor 

público” e “voz pública”, mas, segundo Britto (1936, p. 15), apenas o segundo seria 

adequado pelo grau de certeza que conferia ao flagrante. 

A “fundada suspeita da autoria e da cumplicidade” que autorizaria a prisão 

preventiva é criticada tanto por Britto, como por Tornaghi, que preferem o termo 

“indícios” (BRITTO, 1936, p. 16) ou “indícios veementes” (IAB, 1936, p. 16), presente 

no CPP-DF (1924) – termos muito mais objetivos. Britto também sugeriu que se 
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determinasse a autoridade competente para receber o preso em flagrante; cogitaria 

da hipótese de seu livramento e; determinaria um prazo máximo para o flagrante 

ficto, e não o uso da fórmula “logo em seguida”. O projeto tampouco havia 

determinado a possibilidade de detenção provisória ex-officio, nem da detenção 

efetiva “nos termos constitucionais.” (BRITTO, 1936, pp. 15-16), mas, cogitando da 

prisão preventiva (que “é mais grave que a detenção”, cf. IAB, 1936, p. 17) de ofício, 

Tornaghi acreditava que o problema poderia ser facilmente sanado. 

Os dois juristas têm concepções substancialmente distintas sobre a caução, 

embora ambos discordem da enunciação do projeto, que estabelecia somente que o 

instituto servia para garantir o comparecimento do réu no processo. Segundo Britto, 

a caução tinha a finalidade também de garantir as custas do processo e evitar a fuga 

do acusado. Já para Tornaghi, havia também o interesse de permitir que o réu 

estivesse solto, pois para garantir seu comparecimento, bastaria que estivesse 

preso. Nesse ponto, o jurista evoca a concepção social do direito, que Ráo também 

defendia: “[n]em socialismo, nem individualismo. Entre o extremo que só visa o 

interesse social e o que só garante a liberdade do indivíduo, o meio que consulta o 

todo e a parte, a sociedade e o indivíduo, o organismo e o órgão.” (IAB, 1936, p. 17). 

Além de criticar a mudança do vocábulo – uma vez que “caução” 

correspondia à antiga fiança, ideia presente nos dispositivos sobre “crimes 

inafiançáveis”, presentes tanto na Constituição de 1934 como no projeto Ráo –, 

Britto era contra o processamento da afiança em autos apartados, o que aumentava 

a duração e as custas do feito. Já a tabela de caução era rigorosa com os pobres e 

permissiva aos ricos, porque não se adaptava à fortuna de cada um. 

Tornaghi, por outro lado, criticou a redação do dispositivo que permitia a 

caução somente para os crimes de pena máxima de 4 anos e; que autorizava a 

prisão provisória nos “crimes incaucionáveis” daquele que já tivesse cumprido pena 

de prisão. O argumento é o mesmo: esses dispositivos eram injustos com o 

“criminoso ocasional” – aquele que cumprisse a pena e já estivesse reabilitado do 

crime – e, por outro lado, com o “delinquente contumaz” – aquele que é reincidente 

(primeiro caso) ou que logrou se evadir do cumprimento da pena sentenciada e 

nunca cumpriu pena de prisão (segundo caso) (IAB, 1936, pp. 16-17). O mero uso 

do critério temporal não satisfez Tornaghi: para ele, era necessário estabelecer 

caução “ao criminoso primário ou ao secundário cujo crime anterior esteja prescrito e 
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se tenha rehabilitado perante a sociedade, até o máximo da pena de 8 anos. (Dobro 

do limite então estipulado).” (IAB, 1936, p. 17). 

Na exposição de motivos do CPP/1941, Campos prometera uma legislação 

mais completa a respeito. O critério necessário do “clamor público” fora substituído 

por uma redação ainda mais ampla, que exigia tão somente a prisão após a 

perseguição pela autoridade, ofendido ou qualquer pessoa. A prisão em flagrante 

seria, nesse caso, presumida229. O flagrante ficto, inicialmente proposto no projeto 

Ráo, fora mantido em termos ligeiramente distintos. Nesse ponto, Campos (RF, v. 

LXXXVIII, nov. 1941, p. 631) frisou que os “obsoletos escrúpulos formalísticos” não 
poderiam obstar a administração da justiça, embora o instituto não se tratasse de 

uma adição própria da Comissão Revisora. 

A mesma observação se aplica aos comentários do Ministro da Justiça sobre 

a prisão preventiva. Campos acusou a existência de “limites estreitos” para a 
admissibilidade da cautelar na legislação anterior, de modo que no CPP/1941 foram 

adotados quase os mesmos critérios já presentes no projeto Ráo (para garantia da 

ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para a efetiva aplicação da 

pena), que também previa a preventiva nos crimes contra a Fazenda Pública. O que 

de fato era exclusividade do CPP/1941 é que, para os crimes cuja pena máxima 

seria igual ou superior a dez anos, a decretação da prisão preventiva seria 

obrigatória. 

O Ministro da Justiça garantiu que, em qualquer ponto do território nacional, 

as autoridades poderiam diligenciar em prol da prisão do réu foragido, por quaisquer 

meios necessários, em especial nos casos urgentes. Sendo a integração um objetivo 

declarado do código, Campos não via motivos para que os Estados se opusessem à 

“pronta repressão da delinquência.” (RF, v. LXXXVIII, nov. 1941, p. 632). 

Quanto à liberdade provisória mediante fiança, Campos bateu o martelo: a 

matéria era de direito processual, motivo pelo qual o Código Penal tinha se abstido 

de regular a disciplina. A Comissão Revisora parece ter se atido às críticas dirigidas 

ao projeto Ráo, com regras de fixação da fiança que tornariam sua correspondência 

aos casos concretos mais justa, podendo o juiz até mesmo triplicar o valor máximo 
_______________  
 
229 Cf. CAMPOS, [1941], p. 4: “O clamor público deixa de ser condição necessária para que se 

equipare ao estado de flagrância o caso em que o criminoso, após a prática do crime, está a fugir. 
Basta que, vindo de cometer o crime, o fugitivo seja perseguido “pela autoridade, pelo ofendido ou 
por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração”: preso em tais 
condições, entende se preso em flagrante delito.”. 
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da fiança de acordo com a situação econômica do acusado – e depois de uma série 

de critérios a serem observados. Desse modo, é possível concluir que os 

dispositivos de poder estabelecidos no CPP/1941 já eram considerados desde o 

projeto Ráo e não se tratava de uma particularidade do contexto ditatorial. 

4.3 CONFISSÃO E LIVRE CONVICÇÃO 

A busca pela verdade é o padrão de justiça que um processo pretende 

estabelecer. Todo processo se orienta para reproduzir um passado e todo juiz deve 

interpretar as provas (que naturalmente se reportam aquele fato) e as normas 

jurídicas, aplicando aquelas que correspondem ao caso. Enquanto a segunda 

operação é própria da teoria do direito e da dogmática processual, a primeira é 

objeto exclusivo do processo. Os mecanismos necessários para o regime de 

verdade são produtivos e ocupam parte substancial do processo – são tanto laudos 

que veiculam o discurso dos saberes cientificos, como depoimentos e confissões a 

serem apreciados pela própria percepção do juiz. 

A consolidação dessa percepção e dessas técnicas, na sentença, é regida por 

alguns princípios que o juiz deve atender um sistema predeterminado de 

constituição da verdade no processo. Esse sistema permeia o código e valora os 

dados apresentados no processo, que são condição de possibilidade para a 

progressão ignorância-dúvida-certeza do juiz. O modo como a confissão, a prisão 

em flagrante, os pareceres técnicos e os depoimentos devem ser considerados pelo 

juiz e o modo como os dados se apresentam como indícios ou provas constituem, 

portanto, esse regime de verdade progressivo. 

Os termos em que os juristas tratavam dos testemunhos e da confissão eram 

permeados pelos saberes da psicologia e da psicanálise. Sabia-se, já há algum 

tempo, que a sinceridade desse meio de prova estava sob questão. Dácio Aranha, 

por exemplo, enfatizou a falibilidade dos testemunhos com base naqueles saberes 

técnicos. Um dos autores que mencionou, Mira Lopez, teria dito que  

Quem considera com atenção o influxo dos processos afetivos ao largo da 
vida psíquica, chega a estranhar não que os testemunhos sejam imprecisos 
e deformados, mas que eles não o sejam mais, até o ponto de resultarem 
praticamente inúteis para a reconstituição da verdade objetiva. (AJ, v. XLIV, 
out. a dez. 1937, p. 36). 
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Aranha não acreditava sequer na existência de confissões espontãneas: 

“[t]odas elas brotam no inconsciente e sobem ao cérebro coagidas pelo receio da 

sanção.”, motivo pelo qual toda confissão deveria ser submetida à “quarentena” (AJ, 

v. XLIV, out. a dez. 1937, p. 35). Ademais, o réu pode ter interesse em se atribuir a 

prática de alguma ação cuja punição seja mais branda, de acordo com “suas 
condições físicas ou psíquicas.”. Os depoimentos das testemunhas eram iguamente 

precários, pois as pessoas preferiam guardar as memórias “de agradável 

recordação”, ou a simplesmente esquecer os fatos diante do nervosismo, “a amnésia 

emocional” (AJ, v. XLIV, out. a dez. 1937, p. 36). 

Esses meios de prova, ao contrário daqueles analisados por técnicos, exigiam 

um “olhar científico” do próprio juiz, o único que poderia dar a palavra final sobre 

essas provas dentro de seu contexto. Para Hungria, “a experiência e a banal 

psicologia dos juízes” era tudo o que tínhamos, sendo preferível absolver culpados 
em casos de dúvida, do que adotar os métodos ainda precários da psicologia 

científica e que poderiam condenar inocentes (RF, v. CII, abr. 1945, p. 20). 

*** 

Quanto ao duplo juízo sobre os fatos realizados no júri, até mesmo os termos 

em que os juízes togados ou leigos deveriam apreciar os elementos do processo 

esteve sob disputa. Na primeira metade de 1933, Alfredo Bosisio explicou que a 

pronúncia (ou a impronúncia) – o ato que declara o réu indiciado (ou não) no crime 

objeto da queixa, denúncia ou procedimento ex-officio – determinava a estratégia da 

defesa e coloca o nome do réu no rol dos culpados. Não se trata de mero despacho, 

mas sim uma “verdadeira sentença”. Essa sentença, contudo, não indica uma 

certeza, mas sim uma convicção fundada em “indícios veementes de quem seja o 

criminoso” (AJ, v. XXVI, abr. a jun. 1933, p. 92), conforme a redação do CPP-

DF/1924, usado de base para os estudos do anteprojeto de 1931, de modo que não 

seriam suficientes para a condenação. 

Do lado oposto da contenda, esteve Roberto Lyra – “um dos mais ardorosos e 

notáveis promotores públicos que tem funcionado no Tribunal Popular da Capital 

Federal” –, para quem a existência de “libelo e [julgamento em] plenário” estava 

condicionada à existência de uma pronúncia – por sua vez, fundada na “certeza de 

autoria” (AJ, v. XXVI, abr. a jun. 1933, p. 87). Segundo a visão de Lyra, portanto, a 
decisão de pronúncia é o “’filtro da consciência do juiz’”, que deve “’suprir 

previamente qualquer falha prejudicial ao esclarecimento da verdade.’” (AJ, v. XXVI, 
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abr. a jun. 1933, p. 88). A interpretação de Lyra parte da permissibilidade do uso do 

argumento de autoridade, que seria vedado somente na reforma de 2008230, e pode 

levar a concluir que, uma vez pronunciado, a autoria do acusado é quase certa. 

Bosisio atacou a opinião de Lyra pela doutrina – de Galdino Siqueira e Edgard 

Costa –, legislação e jurisprudência. Em suma e de acordo com os argumentos 

citados por Bosisio, a interpretação dos artigos do CPP-DF dedicados à pronúncia e 

à impronúncia deveria ser integrada. Interpretar um sem o outro “[é] violência, é 

arbítrio.” (AJ, v. XXVI, abr. a jun. 1933, p. 89). O próprio STF exigia a certeza da 

autoria para a condenação, motivo pelo qual nenhuma sentença condenatória 

deveria estar fundada nos mesmos indícios da pronúncia (AJ, v. XXVI, abr. a jun. 

1933, pp. 89-90). 

Já de acordo com a legislação, o dispositivo da pronúncia determinava que 

“se o juiz se convencer da existência do crime e de quem seja o criminoso, 

pronuncia-lo-á” (art. 316), enquanto o da impronúncia estabeleceu que “[n]ão 

havendo certeza do fato, que constitue o crime, ou indícios veementes de que seja o 

réu o seu autor, o juiz julgará improcedente [...]” (art. 317). Havia, até então, dois 

graus distintos de convencimento para autorizar a pronúncia: a certeza do fato231 e 

os indícios veementes sobre a autoria – critérios que foram adotados também pelo 

CPP/1941, do qual Lyra participou da redação. 

*** 

A importância dos parâmetros de avaliação das provas (e, portanto, operação 

do regime de verdade no processo pelo juiz) foi um dos temas mais comentados no 

CPP/1941. Nelson Hungria, em uma das poucas oportunidades que falou sobre o 

código, ressaltou a presença do sistema contraditório no art. 133, inc. II, da 

Constituição de 1937, que mantinha a igualdade entre defesa e acusação; a 

apuração da verdade real dos fatos de forma neutra; a abolição das provas legais do 

sistema inquisitório (em contradição com o sistema contraditório), pois se absteria de 

“critérios apriorísticos ou presunções necessárias em matéria de prova”; o livre 

_______________  
 
230 Cf. Código de Processo Penal de 1941, alterado pela Lei nº 11.689, de 2008: “Art. 478.  Durante 

os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências: 
I – à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à 

determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o 
acusado [...]”. 

231 Eventualmente referida em decisões – de Edgard Costa e do STF – como “prova plena”, cf. AJ, v. 
XXVI, abr. a jun. 1933, p. 90. 



 
 

180 

convencimento fundado na verdade real e não na verdade formal, na certeza moral 

e não na certeza legal (RF, v. LXXIII, fev. 1938, pp. 440-441). Em suma, o que se 

pretendia com todas essas mudanças na forma de avaliar as provas era, segundo 

Hungria, que os aspectos formais jamais predominassem sobre a discussão do 

mérito do caso232 – princípio que, aliás, pode ser estendido também ao sistema de 

nulidades adiante comentado. 

O jurista mineiro explicou que o CPP/1941 pretendia contrariar vários 

brocardos latinos que consagravam as formas até então: a confissão perdeu seu 

valor absoluto como prova (em oposição a confessio habet vim rei judicatae); a 

prova única sobre um fato pode ser considerada suficiente (contra testis unus testis 

nullus); contra prova escrita não seria necessária outra prova escrita (o inverso de 

contra scriptum testimonium non fertur); a prova escrita poderia ser usada em favor 

de quem a escreveu (scriptura non probat pro scribente); aquele que se beneficiou 

do crime não é necessariamente culpado (versus cui prodest scelus is fecit); aquele 

que foi mau antes não age sempre pela maldade (ao invés de semel malus semper 

malus) e; nem sempre todos agem de boa fé (em oposição a bonus quomodo 

quilibet praesumitur). 

Tanto Hungria como Florêncio ressaltaram que haveria preclusão probatória 

para as partes, mas não para o juiz233. Isso porque o juiz não poderia estar sujeito à 

atividade probatória das partes, dada a importância atribuída ao “critério da 

verificação da verdade real e ao princípio do livre convencimento do juiz.” (RF, v. 

XCVI, out. 1943, p. 10), tal qual no modelo italiano234. O juiz teria, ainda, a obrigação 

_______________  
 
232 Cf. RF, v. LXXIII, fev. 1938, p. 441: “Em suma: a norma central do projetado Código do Processo 

Penal é que a justiça meramente formal jamais sobreleva a justiça substancial, isto é, a única justiça 
compatível com a civilização jurídica.”. 

233 Cf. RF, v. LXXIII, fev. 1938, pp. 440-441, grifo no original: “Por outro lado, o predominante 
interêsse da efetiva apuração da verdade não permite que o juiz se limite a assistir, passivamente, 
contempativamente, á produção das provas ab utraque parte. Cabe-lhe, por necessidade lógica, a 
faculdade de iniciativa na colheita de provas, para esclarecimento dos pontos obscuros ou 
duvidosos. No processo penal não é inflexível, como no processo civil, o principio de que affirmanti 
incumbit probatio. Si o interêsse da celeridade do processo exige a limitação da fáse probatória e 
justifica a providência legal das preclusões, como sanção contra a inatividade das partes, não fica 
o juiz irremissivelmente adstrito a julgar secundum allegata et probata: incumbe-he, de ofício, 
suprir a deficiência da ação processual das partes, e sua iniciativa em tal sentido sómente se deterá 
diante dos casos de dúvida irredutível.”. 

234 Cf. RF, v. XCVI, out. 1943, p. 10: “Como nota MANZINI, em  relação ao processo penal italiano, 
mesmo quando seja admitida a preclusão probatória, o seu efeito praticamente nulifica-se ou 
atenua-se, mediante o exercício de certa iniciativa que a lei confere ao juiz penal em matéria de 
prova. E, apreciando o sistema do processo brasileiro, esclarece a Exposição de Motivos que a 
intervenção do juiz na atividade processual ‘é permitida, não somente para dirigir a marcha da ação 
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de “suprir a deficiência da ação processual das partes“ de ofício, detendo-se 

somente em face de “dúvida irredutível” (RF, v. LXXIII, fev. 1938, p. 440). 

Hungria admitia a possibilidade de que o juiz declarasse non liquet (quando 

não é possível dizer se a parte é culpada ou inocente) ou in dubio pro reo (quando, 

em dúvida, se inocenta o réu) se as provas forem insuficientes. Desse modo, o 

CPP/41 manteve a possibilidade de instauração de novo processo, com novas 

provas, perante o júri e contra o réu cuja punibilidade ainda não estiver ext inta (art. 

409, § único). Essas balizas legais são semelhantes às do CPP-DF/1924, exceto 

pelo uso da prescrição como limitação e não da extinção da punibilidade (AJ, v. 

XXVI, abr. a jun. 1933, p. 90). 

Tanto Florêncio quanto Hungria ressaltaram, ainda, a necessidade de 

vinculação do julgamento com as provas, o que seria feito mediante a 

fundamentação da sentença. E isso porque a livre convicção, em combinação com o 

relativo arbítrio para individualizar a pena, “impõe ao magistrado o dever indeclinável 

de motivar a sua sentença”, porque é a ela que “’oferece garantia contra os exames, 

os erros de apreciação, as falhas de raciocínio, ou de lógica, ou os demais vícios do 

julgamento’” (RF, v. XCVI, out. 1943, p. 7). Embora ambos juristas distinguissem235 o 

julgamento “por consciência” – próprio dos jurados leigos – daquele “por convicção” 

– relacionado aos juízes togados –, o uso das expressões nas fontes é equívoco em 

alguns momentos, o que sugere alguma falta de familiariedade com os conceitos.  

Francisco Campos fez coro ao mesmo conjunto de ideias em sua exposição 

de motivos. Soube-se, definitivamente, que não haveria hierarquia entre as provas e 

absolutamente todas as provas eram relativas: 

                                                                                                                                               
penal e julgar afinal, mas também para ordenar, de ofício, as provas que lhe parecerem úteis ao 
esclarecimento da verdade. Para a indagação destas, não estará sujeito a preclusões’.”. 

235 Nesse ponto, Hungria cita Vicenzo Manzini, para distanciar a “certeza moral” dos “elementos 
psicológicos internos do juiz” (RF, v. LXXIII, fev. 1938, pp. 440-441). 



 
 

182 

[...] A própria confissão do acusado não constitui, fatalmente, prova plena de 
sua culpabilidade. Todas as provas são relativas; nenhuma delas terá, ex vi 
legis, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é 
certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos 
certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, 
através delas, a verdade material. O juiz criminal é, assim, restituído a sua 
própria consciência. Nunca é demais, porém, advertir que livre 
convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na 
apreciação das provas. O juiz está livre de preconceitos legais na aferição 
das provas, mas não pode abstrair se ou alhear se ao seu conteúdo. Não 
estará ele dispensado de motivar a sua sentença. E precisamente nisto 
reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social. (RF, 
v. LXXXVIII, nov. 1941, p. 631). 

Essa mudança, apesar da ressonância como uma das grandes novidades do 

Código, era pretendida já há algum tempo. Aparentemente, a divisibilidade da 

confissão foi a escolha que tornou o regime de verdade permeável ao livre 

convencimento. Bento de Faria, ainda em referência ao sistema legal de provas, 

defendia que a confissão feita perante a autoridade policial “não faz prova plena e 

não deve, em regra, ser atentida para legitimar, por si só, a condenação.”. Ela 

deveria coincidir “com as circunstâncias do fato apurado”, ocasião na qual deveria 

ser considerada como “prova indiciária de caráter grave e concludente” e não como 
“presunção veemente” – a primeira com “efeito de legitimar a condenação” (AJ, v. 

XXIX, jan. a mar. 1934, p. 237). 

Desde o anteprojeto de 1931 (art. 167, §1º) e, então, no próprio projeto Ráo 

(art. 240, §1º), a própria confissão perante o juiz foi estabelecida como divisível e 

aproveitável somente na correspondência com às demais provas. Segundo Britto, 

“os progressos da psicanálise” tinham retirado o teor de prova do interrogatório, de 

modo que o juiz poderia reconhecer a sinceridade de parte da confissão, se assim 

ocorresse. No caso da retratação da confissão, não adotada pelo CPP/1941, o 

jurista sugeria ainda a previsão de que houvesse “prova plena de ameaça, violência 

ou erro evidente.” e que o processamento se dê pelo juiz de instrução que viu a 

confissão, nos mesmos autos (BRITTO, 1936, pp. 18-19). 

Ademais, o projeto Ráo firmou a livre convicção com a obrigação de que as 

provas fossem produzidas perante o juiz processante, para que tomasse contato 

com elas. Isso era benéfico, frente a legislação anterior, porque as provas 

testemunhais do acusado deixariam de ser processadas em autos de justificação, 

apartados dos autos principais – problema que Britto caracterizou especialmente nos 

processos preparatórios para o júri. Nesse sentido, a oralidade dava oportunidade 

ao contraditório regular e ao exercício da defesa do réu durante a instrução. Por 
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outro lado, Britto criticou o exagero do contato direto com a produção probatória, vez 

que o juiz poderia necessitar de novas provas que não pudessem ser realizadas em 

sua presença (BRITTO, 1936, pp. 20-21). 

A apreciação dos depoimentos seria dada em correlação com as provas, não 

obstante apenas uma testemunha tivesse afirmado determinada circunstância. Isso 

porque pensava-se que, havendo um testemunho que fosse coerente com as 

provas, “produz mais profunda convicção do que muitos depoimentos.”, “infunda 

respeito”, até porque “[a] fisionomia é algumas vezes o espelho da alma.”. Tal olhar 

para as provas relativizava o brocardo latino que anularia o depoimento “único” não 
(BRITTO, 1936, p. 18) – mesma posição adotada por Hungria (RF, v. LXXIII, fev. 

1938, p. 440) e por Campos (RF, v. LXXXVIII, nov. 1941, pp. 630-631) no CPP/1941. 

*** 

Raul Machado236, juiz do Tribunal de Segurança Nacional, foi uma das poucas 

vozes dissonantes sobre o tema na época. Ele deu uma interpretação em primeira 

mão do julgamento por livre convicção. Ao ser estabelecido por dispositivo de lei que 

os juízes do TSN poderiam julgar desta forma, o entrevistado expôs sua posição 

pessoal a respeito desse “assunto estritamente jurídico”. Sua objeção é longa e 
crítica: para ele, “somente as convicções religiosas, ou em matéria de fé, podem ser 

‘livres’, porque prescindem de provas.” (RF, v. LXXI, jul./1937, p. 203). 

A convicção seria, portanto, uma certeza em relação “a alguma coisa, à vista 

de fatos ou de razões.” e se assenta em causas que a originam e em motivos que a 
fundamentam. “Livre convicção”, para Machado, sequer tinha conteúdo lógico. O juiz 

se negava a acreditar que o legislador tivesse atribuído “ao magistrado a faculdade 

ampla de poder desprezar as provas dos autos, para assentar ‘livremente’ a sua 

convicção em outros motivos estranhos aos mesmos autos.”, porque “isso importaria 

_______________  
 
236 Raul Campello Machado (1891-1959) nasceu em Vila do Batalhão (atualmente Taperoá) (PB). 

“Bacharelou-se em ciências jurídicas e sociais pela Faculdade de Direito de Recife. Durante o 
governo de Epitácio Pessoa (1919-1922) atuou como secretário-geral da comissão organizadora do 
projeto de estatuto dos funcionários públicos. Em 1936 foi nomeado pelo presidente Getúlio Vargas 
(1930-1945) para integrar o corpo de juízes do Tribunal de Segurança Nacional (TSN), instituído em 
setembro daquele ano para julgar os implicados na insurreição promovida em novembro de 1935 
pelo Partido Comunista Brasileiro, então Partido Comunista do Brasil (PCB), em nome da Aliança 
Nacional Libertadora (ANL). Atuou como relator no julgamento dos principais acusados, realizado 
em maio de 1937, e como juiz no sumário de culpa de Pedro Ernesto Batista, interventor federal no 
Distrito Federal de 1931 a 1934 e prefeito de 1934 a 1936.” (“MACHADO, Raul Campello”, DHBB, 
2010). 
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em tornar excessivamente precária toda e qualquer defesa.” (RF, v. LXXI, jul./1937, 
p. 203). 

Sendo os juízes do Tribunal de Segurança Nacional distintos dos juízes leigos 

do júri, não poderiam julgar da mesma forma. Machado distingue claramente “’julgar 

por livre convicção’” de “’julgar de consciência’”. A livre convicção, ele explica, era 
livre na medida em que poderia se alicerçar entre as provas disponíveis – “de mais 

crédito e validade” – e não “sem atenção à vida expressiva dos elementos 

comprobatórios [ou?] indiciários dos autos e sem consulta à realidade dos atos.” 

(RF, v. LXXI, jul./1937, p. 204). 

Na perspectiva de Machado, em nada a lei havia inovado, 

[...] porque, como bem salientou o eminente Juiz da Corte Suprema, Sr. 
Ministro Costa Manso, ‘não há juiz que não julgue segundo as suas 
próprias convicções, embora adstrito ao sistema legal de provas. Essa 
livre e íntima convicção é que leva o juiz a decidir se o fato está ou não 
provado e como a lei deve ser aplicada. As divergências que diariamente se 
manifestam entre os membros dos tribunais coletivos revelam a liberdade 
com que cada um deles aprecia a questão submetida a seu julgamento.’ 
(RF, v. LXXI, jul./1937, p. 204, grifo nosso). 

Em outras palavras, Machado dizia que, mesmo no chamado sistema legal de 

provas – comumente oposto ao princípio da livre convicção –, os juízes ainda 

ponderavam se os fatos realmente estavam provados: não se tratava de mera 

matemática. Além disso, havia uma questão de controle recursal quanto à 

apreciação das provas: as decisões do Tribunal de Segurança Nacional eram 

revistas pelo Supremo Tribunal Militar, que não julgava os fatos, mas “o direito”. 

“Seriam, por consequência, além de injurídicas, inócuas, mercê de recurso, para o 
Supremo Tribunal Militar, todas as sentenças do Tribunal de Segurança Nacional, 

que, por ventura, fossem decretadas sem apoio, pelo menos, em provas indiciárias.” 

(RF, v. LXXI, jul./1937, p. 204). 

*** 

Cesar Salgado também ofereceu suas considerações críticas a respeito da 

livre convicção. Enumerando os sistemas de prova cientificamente classificados237, 

_______________  
 
237 Cf. RF, v. XC, abr. 1942, p. 343: “Dentre os vários sistemas que tiveram a honra de uma 

classificação científica, ocupam lugar de preeminência o legal, o da convicção íntima e o do livre 
convencimento. No primeiro, também chamado positivo, o valor da prova está fixado em lei, de 
modo inalterável e constante. ao juiz cabe, tão somente, pesar os elementos probatórios, de acôrdo 
com a tarifa preestabelecida. Pelo método da convicção íntima, o julgador procura o critério da 
verdade, na conciência, sem se ater a normas legais e decide segundo a própria impressão, 
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Salgado apontou que entre nós havia se consolidado o que João Monteiro chamou 

de “sistema de persuasão racional”, que não se enquadrava em nenhuma das 

classificações (RF, v. XC, abr. 1942, pp. 343-344). A adoção do princípio da 

individualização da pena, que confluía também para o livre convencimento, exigia o 

contato direto do juiz com as provas. Sem o último, não seria possível o segundo. O 

CPP/1941 não tinha integrado suficientemente esses princípios ao remeter os autos 

do processo ao presidente do Júri e não ao juiz que instruiu o processo (art. 407). 

Salgado apontou que o fim da hierarquização entre as provas, sinalizada por 

Campos, fez com que se deixasse de discriminar indícios entre os remotos, 

próximos, leves ou veementes, como até então era feito. Por esse motivo, o jurista 

acreditava que não mais se perguntaria sobre o valor probante da confissão feita 

extra judicialmente: o juiz apreciaria a prova “desvinculado de qualquer norma 

processual” (RF, v. XC, abr. 1942, p. 345). Salgado pontuou que o interrogatório do 

réu deixou de ser mero meio de defesa, para ser meio de prova; o papel do juiz 

deixava de ser “estático” para ser “dinâmico” e; o sistema adotado, eclético, 

conciliava “culpa moral e defesa social, repressão e prevenção, pena e medida de 

segurança” (RF, v. XC, abr. 1942, pp. 345-346). 

*** 

Com exceção do duplo juízo realizado no procedimento do júri, o dispositivo 

de poder acionado pelos princípios da livre convicção, da oralidade processual, da 

concentração dos atos e do contato direto com as provas permitiria amplo 

movimento ao juiz no regime da verdade. Por outro lado, desincumbe formalmente 

as partes do ônus probatório, ao menos a defesa, e garante ao juiz todo o 

aparelhamento estatal para produzir as provas. 

A ação construtiva sobre o acusado nesse regime de verdade ficou patente 

com a manutenção do princípio nemo tenetur se detegere, de acordo com o qual o 

acusado poderia não responder aquilo que lhe fosse perguntado sem que, com isso, 

se constituísse a confissão (RF, v. LXXXVIII, nov. 1941, p. 631). O silêncio do 

acusado, em conjunto com outros indícios, estaria apto para formar o convencimento 

do juiz. De qualquer forma, como notou Percival de Oliveira (RF, v. XCII, out. 1942, 

pp. 269-270) a defesa não poderia sugerir ao juiz o que perguntar, ainda que sobre a 

vida pregressa e os antecedentes do acusado. A autoridade do magistrado ficaria, 

                                                                                                                                               
desobrigado de fundamentar as suas sentenças. Quanto ao livre convencimento, já vimos em que 
consiste: o juiz aprecia livremente a prova, mas deve declinar os motivos das suas decisões.”.  
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desse modo, imposta sobre a verdade do acusado, custando a extração da verdade 

do acusado sem precisar tocar o seu corpo. 

4.4 COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR 

A competência processual penal para processar e/ou julgar é, em geral, uma 

das premissas exigidas para a existência jurídica de um processo considerado 

legítimo238. Trata-se, portanto, de método legal que determina a seleção do juízo que 

exercerá a jurisdição sobre o caso penal, ou seja, poderá processa-lo e/ou julga-lo. 

Esse método existe porque um órgão apenas não poderia ser competente para 

julgar todos os casos penais, sendo necessário repartir a competência entre eles e 

estabelecer uma série de critérios determinantes que localizam o órgão 

especificamente competente para o caso concreto. É uma regra jurídica que 

expressa o pilar do poder soberano no processo penal: o lugar central e legítimo do 

juiz – e, por consequência, de todos os seus atos posteriores. 

A discussão em torno da competência no período estudado, ainda que 

houvesse o intento de unificar o processo penal, é quase inexistente. Cândido de 

Oliveira chegara a propor que a incompetência em razão da matéria poderia ser 

reconhecida de ofício pelo juiz, mas sua emenda não foi aceita (CM, 20 jun. 1931, p. 

6). A falta de detalhes nas fontes permite supor tão somente que o jurista – 

professor de direito judiciário civil – reconheceu a regra como sendo de interesse 

público e, portanto, indiscutível para as partes. O anteprojeto da Comissão 

Legislativa relegou a matéria a outros ramos do direito – constitucional e penal – e à 

própria organização judiciária do Distrito Federal. Cuidou somente de regular o 

processamento incidente dos conflitos de jurisdição. 

O projeto Ráo, por sua vez, foi obrigado a dispor sobre o tema e a maior parte 

de seus dispositivos foram mantidos ou aperfeiçoados no CPP/1941, que 

transformou o capítulo em título e, por sua vez, agrupou os dispositivos de acordo 

_______________  
 
238 Já não mais se considera que a jurisdição é uma medida, um gradiente atribuído a cada órgão ou 

a um grupo de órgãos. Segundo Gustavo Badaró, a atribuição da jurisdição é indivisível, absoluta. 
Por esse motivo, o autor afirma que “[o] que é possível distribuir, dividir ou repartir é a competência. 

Assim, a competência pode ser definida como ‘o âmbito legítimo de exercício da jurisdição conferido 
a cada órgão jurisdicional’. Nosso conceito se aproxima da definição de Celso Neves, que define 
competência como ‘a relação necessária de adequação legítima entre o processo e o órgão 
jurisdicional.” (BADARÓ, 2015, p. 219). 
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com “as competências”. Nesse último caso (extensível ao primeiro), Badaró notou 

que houve confusão entre 

[...] problemas de competência, critérios de competência, fatores de 
modificação de competência, e até mesmo mecanismos de fixação concreta 
de competência, elencando critérios sem nenhum rigor científico ou mesmo 
adequação à organização judiciária brasileira. (BADARÓ, 2015, p. 230). 

A maior organização da redação não trouxe maior precisão. O processo de 

concretização de competência239, conforme ensina Badaró, demanda a articulação 

dinâmica entre dois fatores em análise: a estrutura orgânica do Poder Judiciário e o 

fluxo dos processos entre os diversos órgãos – havendo aqueles que se comunicam 

com os demais e outros que não. Já os critérios de competência são estáticos, 

porque previstos nas normas – eles fixam a hipótese ou definição abstrata de um 

conjunto de causas e o fator de coligamento240. Desse modo, as regras de 

competência241 devem incidir (às vezes, concorrentemente) em cada uma das fases 

de concretização de competência, até que se obtenha a resposta final. 

As imperfeições técnicas dos dois códigos, nesse ponto, exigem uma análise 

que considere a densidade do próprio direito. Considerando que o sistema é vigente 

até hoje e que não se viu necessidade de legislar de forma mais adequada ou 

_______________  
 
239 Cf. BADARÓ, 2015, pp. 221-223: “1. A competência é dos órgãos de sobreposição (STF ou STJ)? 

[...]. 
2. Qual a ‘Justiça’ competente? [...]. 
3. Qual a competência originária? [...]. 
4. Qual o foro competente? [...]. 
5. Qual a vara competente? [...]. 
6. Qual a competência interna? [...]. 
7. Qual a competência recursal? [...].”. 
240 Cf. BADARÓ, 2015, p. 225: “Para evitar confusões terminológicas, melhor distinguir: (1) o critério 

de competência (por exemplo, competência em razão da matéria, ou competência territorial); (2) a 
hipótese abstrata que define um conjunto de causas (por exemplo, crimes dolosos contra a vida ou 
crimes militares); (3) o fator de coligamento (por exemplo, o local de cometimento do delito etc.). Ou 
seja, uma regra legal que estabeleça um critério de competência deverá definir abstratamente um 
conjunto de causas e conter um fator de coligamento que atribui tal conjunto de causas a um dado 
órgão.”. 

241 Badaró (2015, pp. 227-231) apresenta o modelo tripartite de regras de competência adotado pelos 
processualistas civis, como Chiovenda, e, portanto, deve ser mediado para a comparação com o 
processo penal. São: (i) competência objetiva: a) em razão do valor da causa, b) em razão da 
matéria, c) em razão da qualidade das pessoas; (ii) competência territorial (aplicada entre órgãos 
com a mesma composição e localizados na mesma “Justiça”, v. g., Justiça Estadual, Militar, 
Federal, Trabalhista etc); (iii) competência funcional (pressupondo as duas anteriores, organiza 
órgãos de mesmo tipo ou distintos e Justiças ou hierarquias distintas): a) de acordo com as fases do 
processo (v. g., a competência dos juízes leigos no júri), b) com os graus de jurisdição (referente 
aos recursos); c) com o objeto do juízo (especialização). 
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“técnica”, é possível que a doutrina e a prática judicial – como ainda hoje – 

extraíssem a interpretação mais adequada desse instituto. 

*** 

Bilac Pinto foi um dos poucos a tecer considerações sobre a competência no 

projeto Ráo (RF, v. XV, out./1935, pp. 289-292). Ele prometera uma série de artigos 

sobre o anteprojeto, mas esse foi o único. A crítica era especialmente dirigida à 

competência em razão da matéria, com uma pergunta em epígrafe que segue o 

título: “A discriminação da competência ratione materiae deverá figurar nas leis de 

organização judiciária ou no Código do Processo Penal Brasileiro?”. 
Bilac Pinto considerava exagerado o número de nove determinantes de 

competência que o anteprojeto estabelecia242, quando na verdade haveria apenas 

duas regras dominantes – a competência pela matéria e a pelo território. As 

exceções, contudo, acabaram se tornando determinantes autônomas. Entre elas, 

haviam as que determinavam a competência de acordo com a idade do réu e a de 

prerrogativa de função, ao passo que o anteprojeto tinha se comprometido a não 

regular os processos correlativos a menores e de responsabilidade243 (RF, v. XV, 

out./1935, p. 289). Posteriormente, Mario Bulhões Pedreira remeteria a estas 

mesmas críticas, no 1º Congresso Nacional de Direito Judiciário (IAB, 1936, pp. 18-

19). Para ele, o dispositivo que enumerava as determinantes deveria ser suprimido, 

porque em nada acrescentava ou modificava em relação ao restante do título – era 

meramente complementar (IAB, 1936, p. 22). 

Ademais, o projeto intencionalmente se omite, no tít. XV (Do processo e 

julgamento em segunda instância), acerca dos crimes de responsabilidade. Com 

_______________  
 
242 Cf. RÁO; FARIA; CASADO; CERQUEIRA, 1938, pp. 188-189:  “Art. 80 – Determina o poder 

jurisdicional nos casos concretos: 
 I – o local da infração; 
 II – o domicílio ou residência do réu; 
 III – a natureza da infração; 
 IV – a idade do réu; 
 V – a distribuição; 
 VI – a conexão; 
 VII – a continência; 
 VIII – a prevenção; 
 IX – a prerrogativa de função.” 
243 Cf. . RÁO; FARIA; CASADO; CERQUEIRA, 1938, p. 174: “Art. 1º, Parágrafo único – O processo 

penal regulado neste Código não abrange, salvo quando em recurso de revisão, os delitos 
eleitorais, militares e de menores, em nenhum caso os crimes de responsabilidade do Presidente da 
República e dos Ministros de Estado, quando conexos, e bem assim os dos Ministros da Côrte 
Suprema.” 
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isso, ignorou o dispositivo constitucional federal que atribuía competência privativa 

às Cortes de Apelação para processar e julgar “juízes inferiores”244, bem como as 

previsões de algumas Constituições estaduais, que abrangiam a competência 

também aos governadores e secretários de Estado (RF, v. XV, out./1935, p. 289).  

Equivale a dizer que o procedimento para esses casos seria regulado pelo 

regimento de cada Corte e, com isso, a pretensão de unificação do processo penal 

ficaria frustrada nesses casos. 

Bilac Pinto conta que o “anteprojeto” Ráo estabelecia que a competência em 

razão da matéria seria a única determinada pelas leis de organização judiciária245, 

enquanto todas as demais regras gerais foram enumeradas. O documento, contudo, 

abria exceção quanto ao julgamento: a) dos crimes de imprensa pelo tribunal 

especial246; b) dos crimes contra a ordem política e social pela Justiça Federal247 e; 

c) do recurso extraordinário248. Mesmo que alguns códigos estaduais adotassem 

esse critério, Bilac Pinto injustificável fracionar a competência e entregar um nono às 

leis de organização judiciária (RF, v. XV, out./1935, p. 290). 

O maior inconveniente da pluralidade processual era, segundo Bilac Pinto, a 

“manifesta violação dos princípios doutrinários que dominam o direito processual”. À 
parte isso, o poder legiferante era o mesmo do código de processo e o mesmo para 

a organização judiciária, motivo pelo qual cada Estado imprimia uma “fisionomia 

peculiar” a seu “processo autônomo” (RF, v. XV, out./1935, p. 290). Mas, diante da 

exclusividade de competência legislativa da União sobre o processo (art. 5º, XIX, a, 

da Constituição de 1934), Bilac Pinto argumentava que se tratava de uma 
_______________  
 
244 Cf. Constituição de 1934: “Art 104. Compete aos Estados legislar sobre a sua divisão e 

organização judiciarias e prover os respectivos cargos, observados os preceitos dos arts. 64 a 72 da 
Constituição, mesmo quanto á requisição de força federal, ainda os principios seguintes: 

(...) 
f) competencia privativa da Côrte de Appellação para o processo e julgamento dos juizes inferiores, 

nos crimes communs e nos de responsabilidade.” 
245 Cf. RÁO; FARIA; CASADO; CERQUEIRA, 1938, p. 189: “Art. 83 – A competência pela natureza da 

infração é regulada pelas leis de organização judiciária.” 
246 Cf. RÁO; FARIA; CASADO; CERQUEIRA, 1938, p. 241: “Art. 357, parágrafo único – Findo os 

prazos dêste artigo, que não dependerão de assinação e lançamento em audiência, será o processo 
submetido a julgamento observando-se, a respeito, o disposto no decreto n. 24.776, de 14 de julho 
de 1934.” 

247 Cf. RÁO; FARIA; CASADO; CERQUEIRA, 1938, p. 242: “Art. 362, §1º – A autoridade, que houver 
determinado a apreensão, comunicará o fato imediatamente ao Juiz federa da Secção, remetendo-
lhe um exemplar da edição apreendida.” 

248 Cf. RÁO; FARIA; CASADO; CERQUEIRA, 1938, pp. 262-263: “Art. 440 – O recurso extraordinário, 
de que trata a Constituição, art. 76, 2, III, será interposto por petição e termo nos autos, dentro de 
10 dias da intimação da sentença às partes, precedendo despacho do Presidente da Côrte de 
Apelação, depois de esgotados todos os recursos ordinários contra a decisão recorrida.” 
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“mutilação” “manifestamente inconstitucional”. E mais: “sob o ponto de vista teórico, 
é [matéria] exclusivamente processual, e, como tal, inseparável, indesmembrável do 

respectivo código.”, a ser legislada pela Câmara dos Deputados (RF, v. XV, 

out./1935, p. 290). 

Bilac Pinto se preocupa em traçar os “antecedentes históricos” da prática 
brasileira de se delegar a legislação da competência em razão da matéria nas leis 

de organização judiciária249. Não obstante essa “tradição” irrefletida, contou Bilac 

Pinto, a comissão elaboradora do CPP-DF (1924) havia tentado discriminar todas as 

hipóteses de competência determinadas pela natureza da infração. Foi o “Governo” 
(Artur Bernardes foi presidente de 1922 a 1926) que mandou suprimir capítulos que 

especificavam a competência material em diversos casos250, com a justificativa de 

que “era preferível deixar o Código livre das flutuações legislativas” (RF, v. XV, 

out./1935, p. 291). Bilac Pinto discordava essencialmente dos “censores oficiais” e 
considerava a justificativa “problemática”, pelo que se deveria ter imposto os motivos 

de ordem técnica daquela comissão – que não o fez. 

Tanto Bilac Pinto como Bulhões Pedreira concordavam que somente a 

regulação da competência material no Código de Processo Penal garantiria a 

unidade do processo completa. A defesa da unidade processual já tinha sido feita 

por Ráo – e Bilac Pinto retoma suas palavras em uma longa citação da exposição de 

motivos251. Do contrário, cada Estado acabaria fixando “como lhe aprouver” a 

_______________  
 
249 Cf. RF, v. XV, out./1935, pp. 290-291: “Em vão recorreriamos a antecedentes muito remotos como 

o Codigo Philippino, porquanto ainda que se possa considerar o Livro 1.º das Ordenações como 
verdadeira e propria lei de organização judiciaria, [...]. 

Vem depois o Codigo do Processo Criminal do Imperio (Lei de 29 de Novembro de 1832 – Lei de 3 de 
Dezembro de 1841 e Regulamento n.º 120 de 31 de Janeiro de 1842) que traz como Parte Primeira 
precisamente a organização judiciaria. 

Ate aqui portanto, isto é, até a proclamação da Republica, a organização judiciaria vinha incorporada 
ao Codigo do Processo, o que nos convence de que foi precisamente no periodo republicano que os 
Estados, ao organizarem autonomamente os seus codigos de processo e as suas organizações 
judiciarias, copiaram desavisadamente as leis processuaes vigentes, [...], nas quaes a competencia 
ratione materiae já vinha figurando em meio aos dispositivos relativos á organização judiciaria. 

Tal systema lançou raízes e consolidou-se, sem impugnações, ao ponto de ser agora acolhido no 
Ante-Projecto do Codigo do Processo Penal Brasileiro.”. 

250 Cf. RF, v. XV, out./1935, p. 291: “O Governo, porem, revendo o trabalho da douta commissão, 
supprimiu os capitulos que cuidavam da especificação da competencia ratione materiae das 
Autoridades Policiaies, dos Pretores, dos Juizes de Direito, do Juiz de Menores, do Juiz dos Feitos 
da Fazenda Municipal, do Tribunal do Jury e da Côrte de Appellação.”. 

251 Cf. RÁO; FARIA; CASADO; CERQUEIRA, 1938, p. 152: “Por isso, não se compreende como, em 
um mesmo país, possa o amparo do direito obedecer a ritos e formas diferentes. 

Não é a teoria, nem a leitura dos textos legais, o que incute à massa o sentimento do direito, e sim, 
precipuamente, a manifestação externa de sua força obrigatória, da proteção-coação que em todo o 
direito se encerra, como um de seus elementos formadores. Exatamente essa forma de 
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competência dos juízes de instrução, dos juízes de direito e do júri e o status quo de 

pluralidade processual acabaria mantido. O dispositivo comentado seria, na opinião 

de Bilac Pinto, inconstitucional, pois “ameaça frustrar toda a obra de codificação 

unitária” (RF, v. XV, out./1935, p. 292). 

No mesmo sentido foi a crítica de Bulhões Pedreira, que teve o mérito de 

indicar o ponto de contato entre o direito penal ao direito processual penal pela 

competência em razão da matéria e, portanto, concluir a necessidade da unificação 

total do processo: 

A natureza do fato criminoso deve determinar a natureza dos meios próprios 
para atuação do direito repressivo. A mais íntima vinculação, portanto, entre 
a matéria e a forma, entre o crime e o processo penal. O mesmo fato 
processado de modo diverso, perante juízes diferentes, consoante a 
organização judiciária de cada Estado, seria o império indisfarçável do 
polimorfismo processual, com flagrante inobservância do princípio da 
unificação (IAB, 1936, p. 19). 

Daí a consequência de que o futuro código devesse discriminar a 

competência ratione materiae. O Código de 1941 manteve a discriminação da 

competência “em razão da natureza da infração” sob o regulamento das leis de 

organização judiciária, mas lhe fez exceções: a competência privativa de crimes 

dolosos contra a vida para o Tribunal do Júri. 

*** 

Couto Britto, que fez poucas considerações sobre o tema, era contra a 

determinação do foro competente pelo autor da ação penal privada quando o lugar 

da infração fosse conhecido. Essa deveria ser, segundo ele, a maneira 

predominante de competência, o que demonstra que, para o jurista, não era uma 

regra jurídica da qual se poderia dispor tão facilmente, especialmente em garantia 

do acusado (BRITTO, 1936, p. 17). 

Zotico Batista, desembargador da Corte de Apelação do Rio de Janeiro, 

apresentou apontamentos que, essencialmente, buscavam a disponibilidade de 
                                                                                                                                               

exteriorização, por ser a mais incisiva, a que mais fundo penetra no espírito do povo, não deve ser 
multiforme em um mesmo país, variando de canto a canto, sob pena de não se criar jamais uma 
conciência jurídica verdadeiramente nacional e, com ela, um espírito comum de nacionalidade. 

Dizer unidade do direito é dizer unidade da disciplina social; é dizer uniformidade da maneira de 
definir, aplicar e defender os interesses legítimos; é dizer que os mesmos atos não provocam 
soluções nem fórmulas jurídicas diferentes em um mesmo território; é dizer, finalmente, que só 
assim mantém o direito sua própria natureza e realiza a finalidade, que lhe é inerente, de 
acompanhar a pare passo, com suas normas obrigatórias, tôdas as manifestações externas da 
atividade social, incidentes em sua esfera de ação. 

Considere-se, por fim, que o intercâmbio de pessoas, bens e interesses, reclama, dia a dia, mesmo 
nas relações internacionais, uma uniformidade crescente das normas jurídicas.”. 
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outro juiz competente: o desaforamento dos processos. Batista entrelaçou o tema 

dos juizados de instrução e de desaforamento, porque o propósito dos institutos era 

muito semelhante: “quando motivos graves entre os quais a influência de pessoas 

poderosas, possam comprometer a serenidade e o respeito da ação jud icial.” (AJ, v. 

XXXVI, out. a dez. 1935, p. 153). O desaforamento do processo, conforme conta 

Batista, era adotado em alguns países da Europa, como na Itália, por meio do 

Código Rocco de Processo Penal (1930; arts. 55 a 60). Ele conta que sua 

proposição à Comissão foi bem recebida pelo interventor federal de seu Estado, o 

qual determinou sua adoção quando requerida pelo acusado ou pelo Ministério 

Público frente ao tribunal de segundo grau. 

4.5 SISTEMA DE NULIDADES 

Havia um consenso, durante a feitura dos códigos, de que era necessário se 

libertar do formalismo presente no processo penal brasileiro. A diferença constitiu, 

portanto, em como impor limites nessa seara, considerada delicada por vários 

juristas, como Oscar da Cunha e Plínio Barreto252. Narcélio de Queiroz, um dos 

membros da Comissão Revisora que entregou o CPP/1941, havia dito que a matéria 

de nulidades era delicada e, portanto, era desejável que se reduzisse a um 

mínimo253 (RF, v. XCVI, out. 1943, p. 7). 

O anteprojeto de 1931 fixara, em especial, as situações nas quais os 

processos criminais seriam nulos (art. 612); os termos substanciais do processo 

comum (art. 613) e de segunda instância; que apenas a parte que se beneficiaria da 

_______________  
 
252 Cf. RF, v. XCVI, out. 1943, p. 8: “[...] É matéria essa, como sabeis, de primacial relêvo, não só pela 

orientação que lhe imprimiu o novo diploma processual, como ainda por interferir em tôdas as outras 
matérias do procedimento. Para o professor OSCAR DA CUNHA (referindo-se à então futura 
codificação do processo civil brasileiro), depois da prova é a matéria de nulidade a mais importante 
do processo; ‘êsse o ponto nevrálgico, o punctus pruriens da codificação’. E (aplicando-se a 
advertência também ao processo penal) aditava: ‘Reconheço que, na sistemática do processo civil 
brasileiro, é a matéria de nulidade a mais difícil’. E daí também se explica a preocupação de PLÍNIO 
BARRETO, segundo sua impressão manifestada na imprensa ao ser publicado o Código: ‘A 
primeira coisa que procurei – diz êle – foi o capítulo das nulidades, pois nada me atormentara tanto, 
quando iniciei a minha vida profissional de advogado, como as nulidades dos processos criminais.’”.  

253 As palavras são de Florêncio de Abreu, que relatou brevemente a conferência de Narcélio, cf. RF, 
v. XCVI, out. 1943, p. 7: “Como já advertiu o meu eminente colega de Comissão, o dr. NARCÉLIO 
DE QUEIROZ, em brilhante conferência, ‘a matéria é das mais delicadas, sendo inviável a 
possibilidade de regras gerais a respeito. Cada caso tem o seu aspecto particular. E, sendo de 
desejar que as nulidades se reduzam a um mínimo, os julgados deverão ser examinados sempre no 
conjunto dos seus fundamentos. Nunca deveria ser decretada a nulidade de uma sentença, ainda 
que defeituosa na sua fundamentação, quando do seu teor geral se pudesse colher uma convicção 
coincidente com o seu dispositivo’.”. 
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nulidade poderia argui-la (art. 615) e que deveria pronuncia-las (quando não fossem 

nulidades essenciais, que deveriam ser decretadas de ofício, cf. art. 619, § único; 

art. 620 e; art. 621) sempre que se manifestasse no processo, sob pena de se 

considera-la suprida (art. 619); que a nulidade somente seria decretada diante da 

impossibilidade de repetição ou retificação (art. 617) e seria estendida somente aos 

atos “posteriores, dependentes e consequentes” (art. 618). O tribunal de segunda 

instância deveria realizar o controle da legalidade dos atos e termos de qualquer 

forma, mandando-a corrigir (art. 623) ou anulando todo o processo (art. 624), 

responsabilizando-se aquele que tiver participação na nulidade (art. 625). 

O projeto Ráo, por sua vez, acrescentou que não só a nulidade deveria ser 

arguida pela parte que se beneficiaria dela, como o prejuízo deveria ser verificado 

(art. 548) e que a parte não poderia ter lhe dado causa (§ único). Foi excluída do 

projeto a previsão da possibilidade de anulação do processo e de determinação de 

responsabilização pelo tribunal de segundo grau. 

Este último modelo era visto como uma tentativa de libertação do formalismo 

no processo. Essa observação foi feita tanto por Francisco de Paula Rocha Lagôa 

Filho, em parecer para o 1º Congresso Nacional Judiciário, como por Couto Britto. E 

isso porque, diferenciando nulidades substanciais (e as enumerando) das acidentais 

(indefinidas), o projeto sujeitava a sua decretação judicial à arguição das partes – 

não havia qualquer possibilidade de decretação ex-officio pelo magistrado. Lagôa 

Filho chegou a indicar, inclusive, que o projeto adotava o critério da processualística 

civil, segundo o qual era preciso que a parte reclamante tivesse proveito na 

decretação da nulidade (critério já presente no CPP-DF de 1924) e que não tivesse 

dado causa a ela (IAB, 1936, pp. 94-95). 

Couto Britto avaliara o projeto Ráo de maneira semelhante, mas ainda 

vislumbrava a possibilidade de decretação de nulidades injustas. Ele viu o mérito do 

projeto em adotar o princípio jurisprudencial de reconhecimento estrito das nulidades 

(apenas daquelas que causarem prejuízo à parte que não lhe deu causa) e 

considerou louvável a escolha por limitar os efeitos das nulidades dentro de um 

processo aos atos “posteriores, dependentes e consequentes” (assim como se fizera 

no anteprojeto de 1931). Mas, segundo o desembargador, era o fetichismo pela 

forma que fazia a justiça brasileira desprezar a discussão de princípios juridicamente 

importantes em prol de irregularidades que não causariam prejuízo às partes. 
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Couto Britto assegurou que a Corte de Apelação de São Paulo era “das 
menos presas à processualística” e, criticando o enfraquecimento do direito pela 

vitória das formas, assinalou que “a figura da justiça já tirou a venda e está a usar 

binócuos, a fim de ver até onde vão as armas da chicana.”. O jurista critica, nas 

entrelinhas, os juízes que anulavam processos inteiros e faziam pagar, portanto, a 

parte que havia custeado o processo ou a sociedade que se defendia de um 

criminoso. Em que ponto o projeto poderia ter sido melhor, Couto Britto não disse 

(BRITTO, 1936, p. 21). 

Lagôa Filho, por sua vez, apontou que o projeto deveria distinguir a nulidade 

dos “atos da ação judiciária” da nulidade do “processo, que é o movimento daquele 

ato”, de forma a preceituar que “nenhum ato seja declarado nulo, se possível de 

retificação ou repetição.” (IAB, 1936, p. 95). O jurista deu conta da falta de alguns 

termos substanciais no processo254, dentre os quais a motivação da sentença, e 

apontou que seria interessante determinar em quais casos o juiz poderia decretar de 

ofício as nulidades substanciais. Em sua avaliação, o projeto Ráo poderia ser visto 

como conservador perante a modernização promovida no Código Rocco (1930), que 

determinava o saneamento de todas as nulidades. Seria, segundo ele, uma 

“verdadeira revolução no terreno do direito judiciário, seguirmos as pegadas do 

Código Processual fascista”, quando havia Estados nos quais as nulidades eram 

determinadas ao sabor da jurisprudência (IAB, 1936, p. 96). 

O CPP/1941, por sua vez, estabelecera logo no primeiro artigo do título que 

“[n]enhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a  

acusação ou para a defesa.” (art. 563), de modo que o juiz deveria observar esse 

princípio com a arguição da parte interessada no momento designado255. Essa era a 

_______________  
 
254 A intervenção do Ministério Público nas ações privadas, bem como “a nomeação de interprete, 

quando o accusado não falar a lingua portugueza; o auto de corpo de delicto indirecto quando [for] 
impossível o corpo de delicto; a motivação da sentença; e a occorrencia de peita ou suborno.” (IAB, 
1936, p. 95). 

255 Cf. Código de Processo Penal de 1941: “Art. 571. As nulidades deverão ser argüidas: 
I - as da instrução criminal dos processos da competência do júri, nos prazos a que se refere o art. 

406; 
II - as da instrução criminal dos processos de competência do juiz singular e dos processos especiais, 

salvo os dos Capítulos V e Vll do Título II do Livro II, nos prazos a que se refere o art. 500; 
III - as do processo sumário, no prazo a que se refere o art. 537, ou, se verificadas depois desse 

prazo, logo depois de aberta a audiência e apregoadas as partes; 
IV - as do processo regulado no Capítulo VII do Título II do Livro II, logo depois de aberta a audiência; 
V - as ocorridas posteriormente à pronúncia, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as 

partes (art. 447); 
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afirmação, segundo Florêncio de Abreu, do “princípio geral da economia do juízo”, 
cujo objetivo era “aliviar o processo dos excessos do formalismo e, em 

consequência, reduzir ao mínimo as nulidades processuais.” (RF, v. XCVI, out. 1943, 

p. 8), sujeitando a decretação das nulidades a um prejuízo efetivo à parte ou sobre a 

decisão, não devendo ser decretada quando os atos cumprissem sua finalidade por 

outra forma. 

Se, de um lado, era problemático que a matéria de nulidades fosse tratada de 

forma subjetivista e empirista, Florêncio se pretendia também um antiformalista256. O 

desembargador citou o exemplo francês257, ressaltando as dificuldades práticas de 

se estabelecer um critério objetivo que distinguisse as formalidades essenciais das 

secundárias, concluindo que somente o juiz poderia decidir, no caso concreto, o 

grau de prejudicialidade das nulidades. Segundo sua citação de Carl Joseph A. 

Mittermaier: “’[...] a autoridade da lei passa para segunda linha e depende de mero 
arbítrio do juiz.’” (RF, v. XCVI, out. 1943, p. 9). 

No Brasil, “a vegetação parasitária das nulidades, que enfraquecia com cada 

passo a vitalidade dos processos”, cuja mística fazia com que “qualquer 

transgressão à forma, sem causar real prejuízo dava ensanchas à decretação da 

nulidade dos atos processuais.”. Florêncio citou Viveiros de Castro, que narrou um 

                                                                                                                                               
VI - as de instrução criminal dos processos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos 

Tribunais de Apelação, nos prazos a que se refere o art. 500; 
VII - se verificadas após a decisão da primeira instância, nas razões de recurso ou logo depois de 

anunciado o julgamento do recurso e apregoadas as partes; 
VIII - as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de 

ocorrerem.”. 
256 Cf. RF, v. XCVI, out. 1943, p. 8: “O que se via, nas construções jurídicas sôbre êsse importante 

tema, era que as nulidades processuais se estribavam em princípios empíricos e conceitos 
subjetivos, explicando-se destarte, – na observação de MORTARA em relação ao processo civil, 
mas perfeitamente aplicavel também ao penal, – porque a história das leis processuais e costumes 
forenses apresenta um eterno conflito entre o sentimento da necessidade das formas e o da 
necessidade de que a justiça intrínseca e a verdade dos fatos não fiquem sacrificados pelo 
formalismo. E, precisamente, devido aos constantes reclamos fundados nos excessos dêste, 
ocasionando questões inúteis e, por vêzes, com sacrifício do direito, os profanos imaginam com 
ingênuo entusiasmo sistemas processuais simplistas, isentos de todo formalismo, como se a 
experiência não tivesse já, em definitivo, demonstrado que as formas são necessárias ao juízo e, 
como em tôda relação jurídica e especialmente na relação processual, sua falta produz desordem, 
confusão, incerteza, insegurança.”. 

257 O legado francês do Código de Instrução Criminal acabou, em um primeiro momento, por se 
pretender demasiado ao texto legal e por permitir que matérias de interesse da justiça e das 
liberdades civis estivessem sujeitas ao interesse das partes. A falta de enumeração taxativa das 
nulidades essenciais causava a anulação de processos inteiros de acordo com a jurisprudência, ao 
passo que as nulidades secundárias eram apreciadas em termos de “utilidade” pela Corte, sem que 
isso afetasse a validade do processo, ainda que entre elas estivessem formalidades essenciais. 
Seria esse sistema, como Florêncio denominou a configuração entre o Código e a jurisprudência 
franceses, que influenciou o direito no Ocidente (como o Código de Processo Criminal de 1832) 
(RF, v. XCVI, out. 1943, pp. 8-9). 
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desses casos de excesso formalista258, para então mencionar o protesto de Paulo 

Pessoa, a quem o fato causava indignação: “’como se o juiz não devesse ser 

sempre um homem sério, prescindindo de bagatelas e procurando cumprir o seu 

dever rigorosamente, sem cogitar dos meios de arredar de si a responsabilidade que 

lhe cumpre assumir perante o público’.” (RF, v. XCVI, out. 1943, p. 9). 

O primeiro princípio do título das nulidades seria, desse modo, o de não 

declarar atos nulos se não tivesse resultado prejuízo para a acusação ou para a 

defesa. Assis Brasil teria se referido a esse sistema como “’[...] lei de segurança dos 

processos criminais.’”259 (RF, v. XCVI, out. 1943, p. 11). Acompanhou-lhe, segundo 

Florêncio, as noções de “finalidade da forma” e “da influência do ato irregular sobre a 

decisão da causa.”. Todas as demais disposições derivam desse princípio e seus 
_______________  
 
258 Cf. RF, v. XCVI, out. 1943, p. 9: “[...] Pareceria pecar por exagêro a observação de VIVEIROS DE 

CASTRO, quando lamentava que velhos magistrados, discutindo, seriamente, se devia ser anulado 
um julgamento do tribunal do juri, decidiam pela affirmativa, porque não constava dos autos ter o 
oficial de justiça tocado o badalo ao abrir a sessão. Lê-se, em verdade, em notas de PAULO 
PESSOA, que existiam arestos anulando julgamentos perante o juri, por falta dessa formalidade. E, 
protestando contra o excessivo formalismo, escrevia o notável jurista: ‘Parece bana quando se 
desce a causas miúdas, para anular-se um julgamento que se reveste de tantas outras formalidades 
garantidoras do direito do cidadão’. E acrescentava: ‘Por mim, sempre protestei contra o sistema de 
se catar nulidades, como se o juiz não devesse ser sempre um homem sério, prescindindo de 
bagatelas e procurando cumprir o seu dever rigorosamente, sem cogitar dos meios de arredar de si 
a responsabilidade que lhe cumpre assumir perante o público’. PAULO PESSOA tocava aí num 
ponto evidentemente melindroso, aludindo à sedutora comodida do sistema...”. 

259 Cf. RF, v. XCVI, out. 1943, p. 10: “[...] Já não padece dúvida que nos atos processuais podem ser 
usados equivalentes e equipotentes, que exprimem clara e precisamente, por outro modo, a forma 
ou a circunstância cuja observância a lei quer assegurar. A sacramentalidade da forma não passa, 
hodiernamente, de uma simples reminiscência histórica. E não se inspira noutro conceito o acórdão 
de uma das nossas altas côrtes de justiça que, ao conhecer de certo processo por contravenção 
penal, iniciado mediante portaria, portaria que não ostentava precisamente a fórmula usual, resolveu 
que, nem por ter deixado de baixar ‘com os rigores da praxe e observância do formalismo 
burocrático a portaria, desnatura o juiz a ação do ofício’, pois com o seu despacho, no requerimento 
dos interessados, mandando iniciar o processo contravencional, imprimiu a êsse requeirmento o 
valor de portaria. O objetivo da lei estava evidentemente cumprido. 

Como deveis estar lembrados, o n.º IV do art. 564 em referência dispõe que ocorrerá nulidade por 
omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato. Apreciando a matéria, disse o 
provecto juristab paulistano PLÍNIO BARRETO, em seu trabalho acima citado, que tève o Cód. ‘a 
cautela de enumerar os casos em que ocorrerá a nulidade’. E adita: ‘Deixou apenas uma porta 
aberta para as variações da jurisprudência, quando prescreve que ocorrerá nulidade por omissão de 
formalidade que constitua elemento essencial do ato. Todavia, o inconveniente não será muito 
grande, uma vez que as nulidades não poderão ser declaradas se delas não resultar prejuízo para a 
acusação ou para a defesa... Destroem-se com êsse dispositivo vários tabús processuais. 
Desaparecem dessa maneira várias causas de nulidade e reconcilia-se o processo penal com o 
bom senso.’ E ASSIS RIBEIRO, pelas colunas do ‘Jornal do Brasil’, depois de frisar que não devem 
subsistir dúvidas quanto a êsse dispositivo do n.º IV, acrescenta: ‘A omissão ali tratada, para ser 
erigida como nulidade, terá forçosamente de resultar em prejuízo para a acusação e para a defesa. 
Só mesmo os sistemáticos críticos demolidores poderão ver, na redação do referido número, 
motivos para chicanas futuras... Em suma, todos os textos, que estão subordinados ao Título I do 
Livro III do Cód. Proc. Penal, formam um conjunto harmonioso capaz de amparar o curso normal 
dos processos criminais... Por isso cremos, são suas palavras, que o Título dedicado às nulidades 
podem ser chamado de lei de segurança dos processos criminais.’”. 
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aspectos complementares, “pondo-se um termo à decretação de nulidade por mero 

amor à técnica, sem atenção à sua real utilidade prática.” (RF, v. XCVI, out. 1943, p. 

9). Desse modo, a nulidade jamais seria decretada se não tivesse “influído na 

apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.” (art. 566); a 

incompetência anularia tão somente os atos decisórios (art. 567) e; a previsão do 

saneamento de situações específicas, como omissões no ato de instauração do 

processo penal ou contravencional (art. 569) e a falta ou nulidade de citação, 

intimação ou notificação, cujo prejuízo poderia, apesar da possibilidade de 

saneamento, ser reconhecido se prejudicasse a parte (art. 570). 

O sistema de nulidades do CPP/1941 se revelara substancialmente mais 

instrumental, ou seja, mais rigoroso com o andamento processual do que o sistema 

do projeto Ráo e do anteprojeto de 1931, uma vez que se reconhera que nem todas 

as normas repercutem no conteúdo do processo. Os atos seriam considerados nulos 

e insanáveis quando, de acordo com Florêncio, houvesse coincidência entre a 

preclusão e a nulidade, o que era raro260, e que dizia respeito menos às 

formalidades processuais do que o não exercício de uma faculdade processual 

atribuída a um sujeito, conforme o conceito chiovendiano de preclusão (RF, v. XCVI, 

out. 1943, p. 10). 

Florêncio procurou, dessa maneira, explicar que as consequências dos 

princípios adotados buscavam prevenir “os excessos de um injustificável 

formalismo.”, sem ignorar as formalidades que, de fato, constituem a estrutura 

vertebral do processo, pois, “[s]em elas, não se integraria a relação processual 

penal; seria ilusória a verificação da verdade; imperaria o arbítrio, a insegurança, a 

desordem.”. Para tanto, havia o rol de nulidades do art. 564, inc. III261, que reuniu 

_______________  
 
260 Cf. RF, v. XCVI, out. 1943, p. 10: “Poderão, contudo, excepcionalmente coincidir, como quando se 

trate, por exemplo, de ilegitimidade do órgão do Ministério Público, pela inatividade do ofendido no 
exercício de representação, ou por outra circunstância preclusiva.”.  

261 Dispositivo que permanece inalterado ainda no Código de Processo Penal vigente: “Art. 564. A 
nulidade ocorrerá nos seguintes casos: 

[...] 
III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes: 
        a) a denúncia ou a queixa e a representação e, nos processos de contravenções penais, a 

portaria ou o auto de prisão em flagrante; 
        b) o exame do corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, ressalvado o disposto no Art. 

167; 
        c) a nomeação de defensor ao réu presente, que o não tiver, ou ao ausente, e de curador ao 

menor de 21 anos; 
        d) a intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação por ele intentada e nos da 

intentada pela parte ofendida, quando se tratar de crime de ação pública; 
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aquelas que deveriam ser reconhecidas e sanadas exclusivamente pelo juiz, 

“independentemente da arguição das partes, que não as podem transigir mediante 

acordo.”, e aquelas que seriam sanadas se não fossem arguidas após o tempo 

oportuno, ou seja, seriam convalidadas pela preclusão (art. 572, inc. I). O 

desembargador mencionou Manzini para quem, no sistema italiano do Código 

Rocco, tal distinção tinha “uma importância meramente histórica.”, uma vez que as 

partes eram responsáveis por arguir as nulidades em todos os casos. Ademais, o 

juiz não poderia declara-las de ofício, mas somente evita-las, quando graves, como 

“no caso de incompetência, ou excesso de poder”, sob pena de responsabilidade 

disciplinar. 

Vemos aqui, portanto, uma distinção importante do CPP com relação ao 

Código Rocco (de Processo Penal Italiano) de 1930. Aqui, foi adotada a prevalência 

do interesse público e a economia processual; lá, a limitação dos poderes do juiz, 

presumivelmente em prol da celeridade. Segundo o que a fonte indica, Florêncio 

demonstra, indiretamente, como o sistema brasileiro pretende ser mais taxativo que 

o sistema francês e mais eficiente que o sistema italiano, havendo não só um rol 

taxativo das nulidades absolutas (art. 564, inc. I, II, III, “a“, “b“, “c“, “d“, primeira parte, 

“e“, primeira e terceira partes, “f“, “i“, “j“, “k“, “l“, “m“, “n“, “o“ e “p“) e relativas (art. 

564, inc. Ill, “d“ e “e“, segunda parte, “g“ e “h“), como uma norma aberta para as 

interpretações jurisprudenciais das nulidades relativas (art. 564, inc. IV262). 

                                                                                                                                               
        e) a citação do réu para ver-se processar, o seu interrogatório, quando presente, e os prazos 

concedidos à acusação e à defesa; 
        f) a sentença de pronúncia, o libelo e a entrega da respectiva cópia, com o rol de testemunhas, 

nos processos perante o Tribunal do Júri; 
        g) a intimação do réu para a sessão de julgamento, pelo Tribunal do Júri, quando a lei não 

permitir o julgamento à revelia; 
        h) a intimação das testemunhas arroladas no libelo e na contrariedade, nos termos 

estabelecidos pela lei; 
        i) a presença pelo menos de 15 jurados para a constituição do júri; 
        j) o sorteio dos jurados do conselho de sentença em número legal e sua incomunicabilidade; 
        k) os quesitos e as respectivas respostas; 
        l) a acusação e a defesa, na sessão de julgamento; 
        m) a sentença; 
        n) o recurso de oficio, nos casos em que a lei o tenha estabelecido; 
        o) a intimação, nas condições estabelecidas pela lei, para ciência de sentenças e despachos de 

que caiba recurso; 
        p) no Supremo Tribunal Federal e nos Tribunais de Apelação, o quorum legal para o julgamento; 
[...]”. 
262 Cf. Código de Processo Penal de 1941: “Art. 564.  A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: 
[...] 
IV - por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato.”. 
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Ao narrar a situação em que a justiça criminal se encontrava antes do 

CPP/1941, Plínio Barreto demonstrou como o sistema de nulidades era 

convenientemente aplicado ou sabotado pelos tribunais frente às decisões justas ou 

injustas do júri. A jurisprudência era tão variável que Barreto enuncia a anedota de 

um advogado “dado ao sarcasmo” que “se chegava, várias vezes para mim, durante 
as sessões do Tribunal, e me perguntava, muito sério: – Quais são as nulidades que 

estão de semana?”. Barreto, assim como Vicente de Paulo Vicente de Azevedo, 

eram da opinião de que as mudanças propostas no CPP/1941 tiveram o condão, 

desse modo, de destruir “vários tabus processuais” que obstruíam o fluxo do 
processo (RF, v. LXXXIX, jan. 1942, pp. 283-284; v. XCVIII, abr. 1944, p. 17). 

4.6 PEDAGOGIA DO JÚRI E DOS RECURSOS NECESSÁRIOS 

Durante a reforma processual penal, a justiça penal era pensada também a 

partir de uma função pedagógica. No caso do júri, o discurso era mais explícito, 

porque o tribunal popular era acusado de benevolência com os acusados. Hungria 

considerava que a instituição era um ponto estratégico para que se fizesse operar e 

efetivar um código penal que resistisse a retórica bacharelista liberal de advogados 

habilidosos que jamais publicavam uma linha sobre as questões técnico-jurídicas do 

direito penal263. Para corrigir esse “defeito” (ou, talvez, efeito colateral), a via recursal 

_______________  
 
263 Cf. SONTAG, 2009b, pp. 273-274, grifo no original: “Hungria e alguns dos expoentes do 

positivismo criminológico estão de acordo, portanto, no que tange aos males da retórica advocatícia 
de um modo geral. Mas é interessante notar que é justamente esse caráter de ‘exatidão’ que Nelson 
Hungria negava ao saber do positivismo criminológico, acusando-o de, com as suas imprecisões e 
com os intermináveis debates contra o ‘classicismo’, ter contribuído com a retórica tribunícia que 
corroeria a eficácia da norma penal positiva. Nesse sentido, bem notou a historiadora Joseli 
Mendonça que muitos dos embaraços da justiça penal nesse momento advinha ‘da atuação dos 
advogados de defesa que, como Evaristo de Moraes, instrumentalizavam os (des)conhecimentos 
das ciências médicas para ampliar a «classe» dos agentes inimputáveis’ (MENDONÇA, 2004: 344). 
O livro de memórias de Evaristo de Moraes, ‘Reminiscências de um rábula criminalista’ (1989) é 
uma confirmação eloquente da existência desse tipo de uso do positivismo criminológico durante a 
Primeira República no Brasil. Evaristo de Moraes conta, às vezes com riquezas de detalhes, várias 
ocasiões em que apropriou-se das teorias lombrosianas (e afins) com êxitos bastante distantes da 
‘defesa social’ ou da efetividade das normas positivas. 

Não é à toa a avaliação ambígua de Hungria acerca de Evaristo de Moraes, lamentando que o 
momento em que vivera, época de vivacidade do debate entre as escolas penais, o teria impedido 
de deixar para a posteridade um livro de estudo técnico-jurídico do direito vigente: ‘mesmo aqueles 
que conheciam, de verdade, a autêntica ciência penal abstinham-se, pelo receio de compromissos 
doutrinários em contraste com o interesse profissional, de fixar em livros didáticos a austera 
interpretação do direito positivo’, e completa, ‘haja vista aquele que foi principe entre eles, o insígne 
Evaristo de Moraes, em cuja extensa bagagem literária não se depara um só estudo de feição 
estritamente técnico-jurídica (HUNGRIA, 1943: 14. Grifo meu). Surpreende, aliás, os elogios de 
Hungria a Evaristo de Moraes: este, advogado rábula, conhecidíssimo pelas suas façanhas retóricas 
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se mostrou o caminho mais simples, motivo pelo qual o protesto por novo júri e os 

recursos necessários estiveram no cerne dessa discussão. 

Ao apresentar o CPP/1941, Florêncio ressaltou que os recursos necessários 

mantidos eram da mais estrita necessidade. Desse modo, o juiz de primeiro grau 

deveria prestar contas ao segundo grau sempre que: a) concedessem habeas 

corpus em primeira instância264; b) absolvessem sumariamente, com fundamento de 

existência de circunstância que exclue o crime (i. e. excludentes de tipicidade e de 

ilicitude) ou que isente o réu da pena (i. e. excludentes de culpabilidade) e; c) 

concedessem a reabilitação do condenado. Florêncio relembrava que a absolvição 

sumária se daria apenas na fase da pronúncia – própria do rito processual da 

competência do Tribunal do Júri –, de modo que não é possível a interpretação 

extensiva para exigir o recurso ex-officio em decisões monocráticas ou do 

julgamento do tribunal popular que não absolvem sumariamente. 

A competência do júri não só foi restrita pelo Decreto nº 167/1938, como se 

permitiu a reforma da sentença dos jurados pelo Tribunal de Apelação. Em suma, 

pensava-se que os jurados não teriam competência técnica para julgar certos crimes 

e, em todo caso, suas decisões poderiam ser revistas265. Nesse modelo com fins 

pedagógicos e cívicos266, o conselho de sentença julga o réu e é “julgado” pelo 

Tribunal. Como os juízes togados seriam capazes de resistir à retórica dos bacharéis 

                                                                                                                                               
no tribunal do júri durante a Primeira República no Rio de Janeiro, encaixa-se quase como o tipo 
ideal de advogado do júri que, para o tecnicismo hungriano, teriam trazido todos os malefícios para 
a ciência do direito penal brasileira.”. 

264 Segundo a argumentação de Campos, havia recurso para a decisão denegatória de habeas 
corpus em primeiro grau e, portanto, a decisão que concedesse o habeas corpus deveria ser 
igualmente recorrível ou a primeira instância seria única. A justificativa é dada em termos de 
interesse social, cf. RF, v. LXXXVIII, nov. 1941, p. 635: “A última instância, a que se refere o 
dispositivo constitucional, é o Tribunal de Apelação, sendo evidente que, salvo os casos de 
competência originária deste, a decisão denegatória de habeas corpus, de que há recurso para o 
Supremo Tribunal, pressupõe um anterior recurso, do juiz inferior para o Tribunal de Apelação. Ora, 
se admitiu recurso para o Tribunal de Apelação, da sentença do juiz inferior no caso de denegação 
do habeas corpus, não seria compreensível que a Constituição, visceralmente informada no sentido 
da incontrastável supremacia do interesse social, se propusesse à abolição do recurso ex officio, 
para o mesmo Tribunal de Apelação, da decisão concessiva do habeas corpus, também emanada 
do juiz inferior, que passaria a ser, em tal caso, instância única.”. 

265 Cf. SONTAG, 2009b, pp. 277-278: “O art. 96 do decreto-lei 167 de 1938 estipulava que ‘se, 
apreciando livremente as provas produzidas (...), o Tribunal de Apelação se convencer de que a 
decisão do júri nenhum apoio encontra nos autos, dará provimento à apelação, para aplicar a pena 
justa, ou alsolver o réo, conforme o caso.’ O recurso contra sentença manifestamente contrária às 
provas dos autos, atualmente, redunda em protesto por novo júri, repetição do julgamento, para não 
ferir o dispositivo constitucional que considera soberanas as decisões do tribunal popular,  

266 Como nota Sontag, na exposição de motivos do Decreto nº 167, “Francisco Campos justifica que o 
júri não foi abandonado porque poderia colaborar para a ‘educação cívica do povo’.”. Mas, 
diferentemente do ocorria no Império, o júri deixava de ser “ilimitadamente soberano e 
irresponsável” (CAMPOS apud SONTAG, 2009b, pp. 276-277). 
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e garantir a eficácia das normas, isso obrigou que os debates das partes no 

julgamento tivesse de incorporar a técnica jurídica267. 

José de Magalhães Drummond – professor de Direito Penal da Universidade 

de Minas Gerais – tecera algumas considerações sobre o decreto e se mostrara 

especialmente satisfeito com a manutenção do júri – a melhor notícia que se poderia 

ter (RF, v. LXXIII, fev. 1938, pp. 441-442). Ele tinha algumas poucas críticas268, 

como a necessidade de maior distância no desaforamento ou a possibilidade de 

ampliação da competência do tribunal, mas demonstrava otimismo quanto à 

legislação, que teria “plasticidade bastante para se acomodar às várias modalidades 
de ambiência brasileira.” em termos de organização judiciária269. 

Magalhães Drummond defendeu a reforma pelo segundo grau, sendo 

certamente o ponto mais sensível da nova lei. Sua argumentação é curiosa: exceto o 

réu culpado, não havia que se temer o julgamento dos juízes togados que, como 

brasileiros, seriam éticos com seus compatriotas270 – sentimentalismo que em 

_______________  
 
267 Cf. SONTAG, 2009b, p. 275: “Nas palavras de Hungria: ‘Com o declínio (...) do tribunal do júri, teve 

de operar-se uma profunda mudança nos arraias da justiça penal. Transferido dos juízes de fato aos 
juízes de direito o julgamento da maioria dos crimes, entrou em despontar, no debate da solução 
dos casos e questões penais, o que se pode chamar de «pudor jurídico». Elevou-se o nível da 
cultura jurídico-penal. A eloquência farfalhante da tribuna do júri foi substituída pela dialética 
ponderada, sóbria e leal na exegese, análise e aplicação dos textos legais (HUNGRIA, 1943: 15).”.  

268 O jurista mostra pequenas críticas, como à mudança da forma do juramento (“[...] a forma antiga 
que estava mais de acordo com o espírito religioso e com as realidades brasileiras.”) e o uso de um 
saco para colher os votos, meio que poderia ser fraudado. A crítica mais profunda diz respeito a um 
problema de ordem da técnica do direito penal na lei do júri, vez que as inovações tendiam a 
apreciar o crime subjetivamente e não mais objetivamente, como os quesitos aos jurados eram 
propostos pela lei. Até então, o crime era analisado objetivamente na quesitação proposta ao júri, 
sugerindo a existência de “concausas” – “condições que tornam mortais lesões de si mesmas não 
mortais.”. A técnica moderna do direito penal, explica Magalhães Drummond, se preocupava com a 
“eficácia da defesa social” e, portanto, tendia à apreciação subjetiva do crime, deixando de 
considerar a diferença entre tentativa e consumação, como no projeto Sá Freire (RF, v. LXXIII, fev. 
1938, p. 442). As críticas que dizem respeito ao processo penal propriamente são quanto à 
distância do desaforamento do processo – que deveria ser levado a júri na comarca das capitais e 
não em lugar próximo ao fato – e ao limite de competência do júri, que, segundo o jurista, poderia 
abarcar mais crimes, exceto os de ofensa física e os sexuais. 

269 A total unidade no “direito adjetivo”, para Magalhães Drummond, era desnecessária e impraticável 
naquele momento, ao contrário da unidade do “direito substantivo”. Ele criticava a pretensão unitária 
exagerada que havia acossado o meio jurídico “na sua ingênua pretensão de estar assim ‘salvando 
o Brasil’...” (RF, v. LXXIII, fev. 1938, p. 441). 

270 Cf. RF, v. LXXIII, fev. 1938, p. 442: “O JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL DE 
APELAÇÃO 

– Há muito quem veja nisso um perigo para os réus. Penso que haverá para os réus merecedores de 
condenação. E’ necessário não esquecer que o nosso juiz togado é – também psiquicamente – 
brasileiro, e como tal não concorrerá para que a justiça penal do Brasil se anti-humanize. 

Os Juizes dos Tribunais de Apelação vão julgar, brasileiramente, sentimentalmente, éticamente, tais 
quais os juizes populares, apenas com a diferença de poderem apreciar muito mais utilmente a 
prova do fáto e a personalidade do criminoso. Por outro lado, sabedores de que suas deliberações 
estão sujeitas a tal revisão, os jurados vigiar-se-ão mais na sua sentimentalidade, procurarão 
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seguida é combatido pelo próprio autor, pois os jurados estariam obrigados a 

realizar julgamentos mais objetivos (SONTAG, 2009b, pp. 278-279). O jurista 

observou que a responsabilização penal do jurado, tema de preocupação no meio 

jurídico, certamente não alcançaria resultados absurdos porque o segredo das 

votações foi mantido. 

A pedagogia da lei permeava as entrelinhas do artigo, como quando o jurista 

evoca os exemplos italiano e soviético para apontar a influência direta do Estado 

sobre o tribunal popular – fosse para promover a integração da “mentalidade 

popular” na “vida jurídica nacional” na Itália ou recrudescendo a luta entre as classes 
na Rússia soviética271. Apesar da proximidade das discussões entre Brasil e Itália, 

Sontag observa que “a resposta brasileira foi mais moderada” (SONTAG, 2009b, p. 

277).  Mesmo quanto ao maior rigor na seleção dos jurados – característica de uma 

concepção elitista de “democracia” –, o Decreto nº 167 foi mais genérico272 do que o 

dispositivo correspondente da reforma italiana273 (SONTAG, 2009b, p. 280). Além 

disso, o ecletismo274 permitia sempre a autodefesa: ao se manifestar sobre “A 

injustiça dos jurados” em 1956, Hungria viria a defender a legislação, mencionando 

que a reformatio in pejus após recurso do próprio réu era possível mesmo na 

“Inglaterra, pátria do júri” (HUNGRIA apud SONTAG, 2009b, p. 284). 

Outras mudanças – como o aumento da autoridade do presidente do Tribunal 

do Júri; a responsabilização dos jurados por “prevaricação, inexação, peita ou 

suborno” tal como os juízes de ofício; a redução do tempo dos debates275 e a 

                                                                                                                                               
objetivar mais as causas que julguem, de modo a que possam vêr comprovadas as suas decisões. 
[...]”. 

271 O primeiro é o “sistema de scabinato”, como é a Corte D’Assise – tribunal misto de juízes togados 
e leigos na Itália. Já no caso soviético, até as questões civis eram julgadas pelo júri, afastando-se 
intencionalmente o conhecimento das causas aos “juristas técnicos”. Cf. RF, v. LXXIII, fev. 1938, p. 
442: “E’ interessante vêr dois países assim avançados e ambos com uma concatenação tão nítida e 
tão forte do Estado, mantendo ambos o Tribunal Popular, embora com a diferença da nossa, ser 
isso ensejo para maior integração do povo no Estado, e, no outro, ocasião para recrudescência da 
luta das clásses.”. 

272 Cf. Decreto nº 167, de 5 de janeiro de 1938: “Art. 7º Os jurados devem ser escolhidos dentre os 
cidadãos que, por suas condições, ofereçam garantias de firmesa, probidade e inteligência no 
desempenho da função.”. 

273 Artigo 4º do Regio Decreto 23 marzo 1931 n. 249, cf. SONTAG, 2009b, p. 280. 
274 Sontag observou, no contexto do projeto Virgílio Pereira de Sá (1927-1937), que se tratava de 

“uma fórmula retórica eficaz” (2014b, p. 16). 
275 Os debates entre acusação e defesa no júri ocorrem alternadamente, até a tréplica da defesa, de 

modo que os debates são organizados em duas partes (a primeira é obrigatória e a segunda, 
opcional). A partir do Decreto nº 167, acusação e defesa teriam uma hora para a exposição e para 
cada resposta (réplica e tréplica; art. 68). O CPP/41 redistribuiria o tempo, de forma a alongar a 
maior parte dos debates: uma hora e meia para cada uma das partes e meia hora para a réplica e 
outra para a tréplica (art. 474). 
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possibilidade única de protesto por novo júri apenas em crimes de pena igual ou 

superior a vinte quatro anos – correspondem à ordem que se procurava evocar 

dentro do júri. Na prática, essas “soluções” ao bacharelismo e à “irresponsabilidade” 

do júri acabaram correspondendo ao esvaziamento democrático da instituição 

(SONTAG, 2009b, p. 282). Vemos, portanto, elementos iniciais de composição de 

um novo processo penal, que “educa” sob a autoridade276 e responde 

pragmaticamente aos dados da realidade – o que exige a atribuição de poderes ao 

juiz togado. 

Na crítica do projeto Ráo, Couto Britto tinha sido o primeiro a defender a 

criação de um júri técnico. Trabalhando com os recursos mencionados no 

documento, o jurista propusera a exclusão do protesto por novo júri e a revisão do 

mérito no tribunal, ainda que o juiz da primeira instância tivesse discutido apenas 

questões preliminares (BRITTO, 1936, p. 23). Já para Magarinos Torres, que deu 

seu parecer ao IAB, a “revisão” da sentença dos jurados pelos juízes togados se 

tratava de “heresia jurídica” (IAB, 1936, p. 53). Seria melhor que se obrigasse os 

jurados a fundamentar sua decisão, o que permitiria o exame da decisão pelos 

juízes togados – e em particular no segundo grau, no qual não se tinha contato 

direto com as provas não escritas. 

Zotico Batista, por sua vez, acreditava ser contrária à essência do júri a 

apelação “com o fundamento de ser a decisão do Júri contrária à evidência dos 

autos”, porque os juízes de fato não estariam adstritos às provas e, sim, à 

consciência277 (AJ, v. XXXVI, out. a dez. 1935, p. 153). A contradição na qual o 

projeto estava embebido atravancara a própria soberania da instituição. Até no 

concurso de competência entre o júri e o juiz de direito, o projeto Ráo tinha feito 

prevalecer o juiz togado, de forma tal que Batista opinara pela “prevalência mais 
_______________  
 
276 Cf. DUARTE, 1941, p. 47: “[...] Todo êsse trabalho de educação social, nas suas faces mais 

diversas e nos seus efeitos mais atraentes, é corolário imediáto da aplicação da nova técnica legal, 
que transformou, por completo, a moldura antiga da legislação brasileira. 

A educação social, neste sentido, foi de um resultado renovador, para a nação. Mostrar ao cidadão 
que, em matéria legal, é preciso obedecer por amor e não por coação; substituir, a êste respeito, o 
interêsse individual, pelo coletivo e isto espontaneamente feito, pelo próprio indivíduo; ligar o 
indivíduo ao Estado e não o Estado ao indivíduo, não resta dúvida, que é um trabalho fecundo de 
educação legal.”. 

277 Cf. AJ, v. XXXVI, out. a dez. 1935, p. 153: “Os juizes de facto, julgando em consciencia, não são 
adstrictos ás provas e, portanto, revogar-se a decisão que assim fôr proferida, importa 
implicitamente am affirmar que o julgamento deve submeter-se á prova, e dahi o desapparecimento 
da essencia da instituição, que constitue a chamada ‘soberania’ do Tribunal. Importará em instituir-
se o julgamento de consciencia, mas não se admittir que o Jury assim julgue, apartando-se da prova 
dos autos.”. 
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liberal” e da competência do crime mais grave – o júri (AJ, v. XXXVI, out. a dez. 

1935, pp. 153-154). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante das diversas problemáticas que pretendemos expor no decorrer do 

trabalho, é possível enumerar algumas considerações conclusivas: 

I. Já foi suficientemente comprovado pela historiografia geral que o contexto 

pós-revolucionário de 30 colocou em perspectiva a atuação dos intelectuais. Isso 

ocorreu por causa da ampliação e reforma do ensino superior, ao incentivo de 

publicações especializadas e ao processo de “tecnicização” dos saberes, em 
particular das ciências humanas. Simultaneamente, Vargas impulsionou uma política 

cultural que envolveu esses agentes intelectuais e também os agentes do Estado.  

Reafirmamos, desse modo, aquilo que Sontag e Silveira já haviam observado 

de forma talvez menos incisiva: a participação dos juristas no amplo processo de 

reforma legislativa foi, também, uma política cultural voltada ao direito e que 

contribuiu não só para a reestruturação jurídica do Estado, como para a reafirmação 

do papel dos juristas. A categoria sofrera particularmente com os influxos antiliberais 

do período, os quais indicaram com frequência a inexequibilidade da Constituição de 

1891 e colocaram sob suspeita a atuação dos “bachareis”, conectados com a 

tradição liberal. 

No cenário mundial, a crise do liberalismo e a emergência de Estados 

totalitários e socialistas provocou paulatinamente uma reação nacionalista no Brasil, 

que ora pretendia resgatar a tradição, ora pretendia uma modernização autoritária. 

Acusava-se com frequência a incompatibilidade das teorias estrangeiras com a 

realidade brasileira, mal do qual a Constituição de 1891 teria notoriamente padecido. 

Durante as tentativas de codificação do processo penal, os debates foram 

permeados por essas questões. Era mais comum que os juristas se reinvindicassem 

ecléticos, abertos a algum grau de liberalismo, mas sempre dentro das margens da 

realidade nacional. Sob esse lume, foi posto o confronto entre unidade e pluralidade 

processual, entre unidade e duplicidade da magistratura e entre as garantias do 

acusado e o interesse da defesa social. Por causa do momento de antibacharelismo 

e antiliberalismo, os juristas evitaram a adoção clara de alguma tendência política. 

Diferentemente do debate das escolas penais – que ainda assim esteve 

sujeito a graduações de acordo com a compreensão individual do jurista –, no 

processo penal não se verificou tampouco a existência de escolas de pensamento. 

Se esse diálogo foi, de algum modo, transposto para o processo, seria necessário 
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constatar em uma pesquisa apropriada, que se voltasse especificamente ao ensino 

jurídico brasileiro desse campo. 

Se fossemos elaborar uma consideração mais precisa sobre a cultura jurídica 

processual da época, é que as fontes apontam para a permeabilidade do direito pela 

defesa de sua função social, a “concepção social do direito” apontada por Ráo. 
Aparentemente, essa orientação procurava a maior eficácia das normas jurídicas 

perante a realidade, garantindo um espaço decisório maior para o juiz não só 

perante as provas – como foi o princípio da livre convicção e a não-preclusão 

probatória para o juiz –, mas também para aperfeiçoar os modos de acautelamento 

do processo em face do acusado. 

Desse modo, o juiz como “senhor do processo” – papel consolidado também 

no processo civil à época – parece ser a imagem invertida do advogado de júri 

(representação mais precisa do combalido bacharelismo liberal), operando 

contrariamente a ele, no mesmo espaço. Não só os juízes se inserem nas 

comissões legislativas – até, em verdade, predominar em sua composição após 

1935 –, como lhe é dada uma mobilidade muito maior no interior do processo penal: 

para produzir provas e conhecer alguma verdade, para justificar a restrição à 

liberdade do acusado, para retificar atos processuais defeituosos e sanar todas as 

deficiências do processo, sem que nada se desperdiçasse. Esse parece ser o 

cenário no qual se deu o confronto pelo poder de dizer o direito, e entre os próprios 

juristas: a prevalência do juiz-legislador e de normas com conteúdo aberto para a 

realidade e de funções sociais determinadas. 

II. A unidade processual foi a questão político-jurídica de fundo da reforma 

processual. Esse tema “cartográfico-jurídico” era também um tema sobre o exercício 

do poder em um território, como sugeriu Angela de Castro Gomes ao apontar a 

centralidade da unidade para a concepção de “nação brasileira” e ao relembrar que 

“território”, em Foucault, remete “a uma noção jurídico-política” atrelada ao poder 

(1996, pp. 24-25). A concepção unitarita de processo mobilizou diversos juristas nas 

comissões técnicas, cuja defesa dos argumentos variou dentro de parâmetros como 

realidade nacional, necessária adaptação do federalismo e a noção de necessária 

uniformidade da atuação judicial na resolução dos conflitos dentro de um mesmo 

território, sem o qual o “direito substantivo” não seria uno. Há indícios de que a 

orientação de Vargas fosse unificadora também no processo penal: dois de seus 
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ministros da Justiça, Vicente Ráo e Francisco Campos, atrelaram o sucesso da 

repressão criminal à unidade da aplicação da lei processual em todo o país. 

Durante a reforma e a Assembleia Constituinte, argumentou-se também em 

favor da centralização da competência legislativa pela União, no que a soberania 

nacional seria privilegiada, ao invés de uma exagerada autonomia estadual. Apesar 

do esforço de figuras dissidentes como Astolfo Viera de Rezende, na 13ª 

Subcomissão, ou de José de Miranda Valverde, na Comissão de Reorganização da 

Justiça Nacional, vimos que a defesa da pluralidade processual arrefeceu na 

Constituinte. Além de sofrer um revés político no dia da votação, a proposta não era 

prioritária pelos grupos – mineiros e paulistas – que a defendiam. 

Já a organização judiciária foi vista como uma necessidade administrativa: 

sua descentralização era a única forma de assegurar que a Justiça estadual não 

sofresse com a lentidão do Poder Executivo federal e, por outro lado, que a União 

não arcasse com os custos. Com isso, sobreviria o problema da politização e da 

estrutura do Judiciário, bem como das garantias funcionais dos magistrados, que 

esse trabalho não procurou examinar. 

III. O projeto Ráo não foi capaz de efetivar plenamente esse ideal unificador. 

Além da falta de técnica na redação, na incompletude de alguns títulos e na 

impropriedade de fixar uma lei de introdução (que apesar de acompanhar o Código 

Civil, é uma norma de direito público), o quase-código não foi capaz de estruturar a 

justiça penal em nível recursal, de levar a economia processual aos últimos limites 

no sistema das nulidades e de consolidar um sistema de investigação criminal 

distinto daquele que já funcionava. Sua falta de sucesso se deveu ao fato de ter sido 

menos pragmático do que o Código de Processo de Penal de 1941, que promoveu – 

a um só tempo – o mote implícito de unidade e modernização conduzido por Vargas 

em outras campos. 

Esse Código foi possível porque as linhas mestras do poder soberano já 

tinham sido desenhadas a partir da unidade nacional e do processo, mas também 

porque consolidou o inquérito policial como mecanismo disciplinar. Além de ter 

controle sobre sua circunscrição e sobre o território em geral, a autoridade policial 

continuou investida do poder de administrar os corpos – dos indiciados e das 

testemunhas – em prol da utilidade (produção preliminar da verdade) e da docilidade 

(controle sobre a liberdade). Se o poder de polícia e a polícia em sentido estrito 
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merecem um estudo apropriado ao caso brasileiro, temos como certo que esse foi 

um dos dispositivos de poder que mais interveio sobre a realidade dos súditos. 

Nos outros temas, o CPP/1941 não se distanciou das mudanças que eram 

pretendidas ao largo do período, como a sofisticação da prisão preventiva, o 

estabelecimento dos parâmetros de competência, a relatividade das provas, a 

atuação probatória do juiz, o máximo aproveitamento dos atos processuais em 

detrimento do sistema de nulidades e o desenho pedagógico do júri e de alguns 

recursos. Em alguma medida, essas mudanças eram desejadas no projeto Ráo e 

não foram inovações radicais. Era senso comum atacar a atuação política da polícia, 

o excessivo formalismo do direito judiciário, a “chicana” dos bachareis nos fóruns, 

tribunais e no júri e, ainda, o apagamento da “realidade” em virtude de critérios 

legais taxativos. 

Houve, no interior do direito processual, a combinação entre as normas 

jurídicas e as normas disciplinares e da segurança de forma a constituir uma nova 

economia do poder no processo penal entre os anos 30 e 40. A “vida” dos atos 

processuais e da finalidade pretendida pelo processo também é preservada a partir 

dos mesmos fundamentos securitários, que se reportam ao acusado como objeto do 

processo. Nulificar esses atos ou frustrar a finalidade do processo é sacrificar a 

possibilidade de intervir sobre a vida do acusado, até mesmo antes da prolação da 

sentença. 

Há, desse modo, uma gestão dos ilegalismos no interior da justiça penal e 

uma alta permeabilidade desse direito a mecanismos de segurança que incidem 

sobre o indivíduo e sobre o processo. O processo penal tem em seu fundamento o 

exercício do poder soberano sobre o território278 e acabou por se tornar também um 

veículo no qual “a desordem produz a ‘ordem’”279, devido à integração entre direito e 

norma. 

_______________  
 
278 Cf. FONSECA, M. A., 2012, p. 204: “O poder do tipo soberano organiza o espaço a partir de um 

eixo que vai do centro, onde está a capital, para a periferia. O território sobre o qual se exerce a 
soberania, assim como um edifício, deve conter uma ‘fundação’ (o campo e seus habitantes), 
pequenas cidades (em que habitam os artesãos) e a capital (onde está o soberano e seus oficiais). 
[...]”. 

279 Cf. FONSECA, M. A., 2012, p. 252: “...produzindo ‘irregularidades aceitáveis’, ao abrigo das quais 
todos se reencontram em uma espécie de tolerância consentida; produzindo ‘dissimetrias 
utilizáveis’, que asseguram a certos indivíduos vantagens que não são aproveitadas por aqueles 
que as desconhecem ou que nada podem fazer a respeito delas, produzindo, enfim, aquilo que tem 
o mais alto valor em civilizações como a nossa, a ordem social. 

[...] 
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Por esse motivo, o juiz se tornou mais do que um gestor da legalidade ou das 

provas do processo, ele se tornou também o gestor dos ilegalismos no interior da 

legalidade (como é o caso da atuação policial em relação à economia do crime); o 

gestor de “naturalidades variáveis” do processo penal, instrumentalizando 

continuamente a sua forma até um ponto ótimo de saneamento e aproveitamento 

dos atos, e; é alçado, também, a “condutor das condutas” do acusado (na 

confissão), do defensor (no recurso necessário), dos jurados (no júri) e das 

testemunhas em geral. 

Por fim, se tomamos dispositivo como objeto de “agenciamentos concretos de 
poder”, “algo a partir do que e sobre o que certo número de discursos, de práticas, 

de técnicas, de saberes, de intervenções se torna possível.” (FONSECA, M. A., 

2012, p. 194; 196), reconhecemos que a sua análise não foi, nem poderia, ter sido 

esgotada aqui. Esse levantamento preliminar, contudo, nos permitiu uma visão de 

plano acerca de quais pontos um código de processo esteve mais sensível ao 

crescente processo de normalização (disciplinar e biopolítica) da sociedade 

brasileira na primeira metade do século XX. Mais especialmente, nos permitiu 

reconhecer a existência de uma imagem de um “direito híbrido”, que externaliza sua 

fundação no poder soberano (em termos de legitimidade e legalidade) e cujo 

conteúdo é “cada vez mais colonizado pela normalização” (FONSECA, M. A., 2012, 

p. 253), que compreende os mecanismos disciplinares (normação) e os do biopoder 

(normalização em sentido estrito). 

 

                                                                                                                                               
...É devido à ordem que se decide perseguir ou não perseguir alguém, é por causa da ordem que se 

dá liberdade de ação à polícia, é por causa da ordem que se expulsa do convívio social aqueles que 
não são perfeitamente ‘desejáveis’. Daí que ao falar em primado da ‘ordem’ sobre a ‘lei’ Foucault 
pensa no fato de a justiça substituir cada vez mais um fim possível para o direito que consiste no 
respeito à lei pelo cuidado com a norma. Ao falar em primado da ‘ordem’ sobre a lei, pensa no fato 
de a justiça atualmente tender mais a penalizar os comportamentos do que a punir as infrações.”. 
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