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RESUMO: Este texto procura evidenciar a importância de José Antonio 
Pimenta Bueno para a formação da cultura jurídica brasileira, em particular 
para o processo penal, através da análise de sua obra pioneira no Brasil: 
“Apontamentos Sobre as Formalidades do Tribunal do Jury”, publicada em 
1849 e, especialmente, de sua segunda edição intitulada “Apontamentos 
Sobre o Processo Criminal Brasileiro”, publicada em 1857. Para tanto, busca 
entender o contexto em que as duas edições foram escritas, identificando 
as dificuldades e os encargos públicos que Pimenta Bueno experimentou 
ao longo de sua vida, destacando-o como um jurista brasileiro do Segundo 
Império, com especial ênfase à sua formação jurídica e às suas fontes de 
pesquisa. O texto também procura destacar a riqueza e o ineditismo do 
pensamento doutrinário de Pimenta Bueno que, em meados dos oitocentos 
no Brasil, conseguiu ir além do que prevalecia na doutrina europeia. Por fim, 
visa identificar os pontos-chave do discurso de Pimenta Bueno, evidenciando 
sua pretensão de equilibrar garantias com efetividade processual penal, com 
especial enfoque para a questão de como o discurso europeu dos sistemas 
processuais penais possa ter-lhe influenciado.

* Doutorando em Direito de Estado na UFPR, Mestre em Direito das Relações Sociais pela 
UFPR, Procurador de Justiça, Professor de Direito Processual Penal do UNICURITIBA, da FAE, 
FEMPAR, EMAP e ESMAFE/Pr.

SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Uma trajetória plural; 3. As fontes de pesquisa 
no processo penal de Pimenta Bueno; 4. A essência da primeira doutrina 
de processo penal genuinamente brasileira; 5. Pimenta Bueno e o discurso 
dicotômico europeu dos sistemas processuais penais; 6. Conclusão; 7. 
Referências bibliográficas.
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ABSTRACT: This article identifies the importance of José Antonio Pimenta 
Bueno, first genuinely Brazilian criminal proceduralist - born in Brazil and 
graduated in the first class of the newly created Faculty of Law of São Paulo 
- for the formation of the Brazilian legal culture, in particular the criminal 
process by the analysis of its pioneering work in Brazil: “Notes About the 
Jury’s formalities”, published in 1849, and especially in its second edition 
entitled “Notes About Brazilian Criminal Procedure”, published in 1857. 
Therefore, it seeks to understand the context in which the two editions were 
written, identifying difficulties and the public charges that Pimenta Bueno 
experienced throughout his life, highlighting it as a Brazilian jurist of the 
Second Empire, with special emphasis on their legal training and their sources 
research. The text also seeks to highlight the richness and the uniqueness of 
doctrinal thinking of Pimenta Bueno that in the mid-eight hundred in Brazil, 
managed to go beyond what prevailed in the European doctrine. Finally, 
aims to identify the Pimenta Bueno speech key points, highlighting its claim 
to balance procedural guarantees with criminal procedural effectiveness, 
with special focus on the question of how the European discourse of criminal 
procedural systems may have influenced him.

PALAVRAS-CHAVE: Processo penal; Brasil; Império; Pimenta Bueno; 
doutrina; sistemas processuais penais.

KEYWORDS:  Criminal proceedings; Brazil; Empire; Pimenta Bueno; doctrine; 
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“Senhores, cumpre olhar para o futuro, para as paixões políticas, não é só 
uma opinião que governará sempre o paiz; é preciso contar com a exaltação 
das ideas, com as vicissitudes sociaes; salvemos os princípios, sejamos fieis 
a elles. Senão, estamos perdidos.”1

1. Introdução

 O estudo doutrinário do processo penal brasileiro encontra sua 
gênese na pioneira obra “Apontamentos Sobre as Formalidades do Tribunal 
do Jury”, cuja primeira edição foi publicada em 1849 por José Antonio Pimenta 
Bueno. Sua importância reside não apenas na questão cronológica, pois, se 
comparada com outros textos de autores de renome do processo penal do 
Império, a exemplo de Joaquim Ignácio de Ramalho, Lente2 da Faculdade de 
Direito de São Paulo e que, um ano antes da 2ª edição do texto de Pimenta 
Bueno, em 1856, publicou “Elementos do Processo Criminal para uso das 
Faculdades de Direito do Império”3, e também de Manoel Mendes da Cunha 
e Azevedo, Lente da Faculdade de Direito do Recife e que três anos depois da 
1ª edição de Pimenta Bueno, em 1852, publicou “Observações Sobre Vários 
Artigos no Código do Processo Criminal”4, pode-se afirmar que a riqueza 
da pesquisa, da organização dos temas, da didática, dos comentários, das 
críticas e das observações de direito comparado feitas por Pimenta Bueno 
superam, e muito, os precários textos que o seguiram.

1 Trecho de discurso de José Antonio Pimenta Bueno, então Senador, no Parlamento imperial 
brasileiro, sessão de 20 de fevereiro de 1864, que tratava da aposentadoria compulsória 
de magistrados. BRASIL. Annaes do Senado do Imperio do Brasil. Primeiro Anno da 12ª 
Legislatura. Sessão de 1864. De 1º a 29 de fevereiro. Volume II, Congresso Nacional. Senado 
Federal, Rio de Janeiro: Typ. do Correio Mercantil, 1862, p. 163, obra digitalizada, disponível 
em <www.books.google.com>, acesso em 16 de dezembro de 2011.
2 Referência então usada para os professores.
3 RAMALHO, Joaquim Ignácio. Elementos do Processo Criminal para uso das Faculdades 
de Direito do Império. São Paulo: Typographia Dous de Dezembro, 1856, obra digitalizada, 
disponível em <www.docvirt.com>, acesso em: 31 de janeiro de 2012. A 1ª edição da 
obra de Pimenta Bueno, ao lado de apenas outros dois doutrinadores portugueses, foi 
frequentemente citada como fonte da pesquisa de Joaquim Ignácio de Ramalho, conforme 
se vê do seu Prólogo e às pp. 55, 62, 67, 72, 81, 95. Os outros dois são portugueses (Pereira e 
Souza – Lin. Crim.; e Mello Freire – Instituições).
4 AZEVEDO, Manoel Mendes da Cunha e. Observações Sobre Vário Artigos do Código do 
Processo Criminal e outros da Lei de 3 e Dezembro de 1841. Pernambuco: Typographia da 
Viuma Roma, 1852, obra digitalizada, disponível em <www.docvirt.com>, acesso em 12 de 
janeiro de 2012.
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 O que chama atenção, no entanto, é que vários autores5 
contemporâneos de processo penal no Brasil não referem em seus 
manuais esse precursor da cultura jurídica brasileira de processo penal e 
suas avançadas ideias vindas à lume ainda no início do Segundo Império 
brasileiro. É claro que isso não significa dizer que não conheçam a obra de 
Pimenta Bueno, mas, pela atualidade de seu texto, seria importante dar 
maior atenção ao discurso deste jurista do Império. Não é demais referir 
que não se trata de um absoluto esquecimento de pesquisar o que pensava 
o pioneiro doutrinador do processo penal brasileiro, já que outros autores 
igualmente atuais de processo penal acabam referindo à obra de Pimenta 
Bueno em seus manuais6 e em artigos ou monografias7.

 Mas é quando se regressa aos autores de processo penal que 
vivenciaram o Império8, e mesmo aos autores “republicanos” mais 
antigos, que se vê a obra de Pimenta Bueno retratada e referenciada como 
importante fonte de pesquisa. Aliás, tamanha sua relevância que, mesmo sua 
obra tendo por base o Código de Processo Criminal do Império, continuou 
sendo reeditada na República, merecendo outras três edições post mortem, 
atualizadas por A. de Carvalho, entre os anos de 1900 e 1922.

5 Para citar alguns: MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal, 16ª ed. revisada por Renato 
N. Fabbrini. São Paulo: Atlas, 2004; RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal, 8ª ed., Rio de 
Janeiro: Lúmen Iuris, 2004; BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal, 4ª ed., 
São Paulo: Saraiva, 2009; PACHECO, Denílson Feitoza. Direito Processual Penal: teoria, 
crítica e práxis, 3ª ed., Niterói: Ímpetus, 2005; LOPES JR. Aury. Direito Processual Penal e 
sua Conformidade Constitucional, 5ª ed., Rio de Janeiro: Lúmen Iuris, 2010 e LIMA, Renato 
Brasileiro de. Manual de Processo Penal. Niterói: Ímpetus, 2011, dentre outros.
6 Por exemplo: PIERANGELLI, José Henrique. Processo Penal: evolução histórica e fontes 
legislativas. Bauru: Jalovi, 1983, pp. 102, 109 e ss..; OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso 
de Processo Penal, 6ª ed., Belo Horizonte: Del Rey, 2006; GRECO FILHO, Vicente. Manual 
de Processo Penal, 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2010; BADARÓ, Gustavo Henrique. Direito 
Processual Penal. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008; TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. 
Processo Penal, 33ª ed., São Paulo: Saraiva, 2011, dentre outros.
7 Por exemplo: VELLOZO, Athos Moares de Castro. Limitações à Soberania do Júri. Tese de 
concurso à cátedra de Direito Judiciário Penal da Faculdade de Direito da UFPR, 1952; DOTTI, 
René Ariel. A reencarnação de Pimenta Bueno. In: Jornal O Estado do Paraná, Caderno Direito 
e Justiça, edição do dia 28 de set. de 2008; DELMANTO JUNIOR, Roberto. O Fim do Protesto 
por Novo Júri e o Julgamento pela Mídia. Boletim IBCCrim, julho de 2008; SANTOS, Rodrigo 
Mariano da Rocha. Sistema acusatório na obra de Pimenta Bueno: um necessário resgate. 
Boletim IBCCRIM, v. 177, p. 7-8, 2007, dentre outros.
8 A exemplo de ALMEIDA JUNIOR, João Mendes de. O Processo Criminal Brazileiro. 2ª ed., 
Rio de Janeiro: Francisco Alves & Cia., 1910; MARQUES, José Frederico. O Júri no Direito 
Brasileiro, 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 1955; SIQUEIRA, Galdino. Curso de Processo Criminal, 
São Paulo: Livraria Magalhães, 1910; dentre outros.
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 Seja como for, se a doutrina nacional tivesse dado maior destaque e 
importância à obra de Pimenta Bueno ao longo da República, seguramente o 
processo penal brasileiro seria hoje melhor estruturado, com uma visão crítica 
mais apurada, focada nas garantias e sem descurar do equilíbrio. No entanto, 
como se sabe, nos últimos setenta anos no Brasil, o que se tem feito em termos 
processuais penais, em grande parte, é ir transformando o vetusto Código de 
Processo Penal de 1941, de origem ideológica fascista9, naquela clássica “colcha 
de retalhos”, na tentativa de adaptá-lo à Constituição democrática de 1988.

 Curioso observar que alguns discursos de hoje, considerados 
“modernos” e críticos – como se verá mais adiante – já eram encontrados, 
em meados do século XIX, com a mesma intensidade e, por vezes, até 
melhor estruturados, na obra de Pimenta Bueno, o que mais uma vez reforça 
a necessidade de revisitar este precursor do direito processual penal pátrio. 
No entanto, para fazê-lo de forma adequada, é preciso levar em conta o 
alerta de Pietro Costa10, ou seja, antes de tentar compreender o que diz o 
texto, importa também entender como e em que circunstâncias esse mesmo 
texto foi produzido. 

 Assim, considerando ser imprescindível para a compreensão do 
alcance dos textos de Pimenta Bueno recordar quem foi e como viveu esse 
jurista do Império, bem como em que circunstâncias foi capaz de produzir os 
textos jurídicos de suas principais obras, passa-se a uma rápida explanação, 
propositadamente cronológica, dos principais momentos de sua vida e de 
sua formação ideológica.

9 No que concerne à realidade brasileira, basta considerar que o Código de Processo Penal 
nacional – ainda vigente – data de 1941 e se traduz numa cópia mal conduzida do Código 
de Processo Penal Italiano, da década de 30, de ideologia fascista, elaborado pelos irmãos 
Alfredo e Arturo Rocco, auxiliados por Vincenzo Manzini (este, além de influente criminalista 
da época, era advogado pessoal de Mussolini). Sobre a ideologia fascista como base para um 
“novo direito penal” na Itália dos anos 30, vide MEREU, Italo. A Morte como Pena: ensaio 
sobre a violência legal. Tradução de Cristina Sarteschi. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 
187 e ss., onde o papel dos irmãos Rocco e Manzini, dentre outros juristas italianos da época, 
para a construção dessa ideologia, em especial em defesa da pena de morte, é descrito em 
detalhes. Sobre a participação dos irmãos Rocco, escreveu MEREU, Italo. Ob. Cit., p. 195: “Os 
dois irmãos Alfredo e Arturo Rocco – o Castor e o Pólux do direito penal fascista – serão seus 
dióscuros e darão ao regime (o primeiro, Alfredo, 1875-1935, como ministro da Justiça de 
1925 a 1932, o segundo, Arturo, como um de seus principais redatores) o código tão esperado, 
ao qual até mesmo a Civiltá Cattolica, já em 1927, dedicará um elogio incondicional sobre o 
valor e a importância da nova reforma penal.”
10 COSTA, Pietro. Soberania, Representação, Democracia. Ensaios de História do Pensamento 
Jurídico (Biblioteca de História do Direito). Tradução do italiano para o português de Alexander 
Rodrigues de Castro et. al., Curitiba: Juruá, 2010, p. 24.
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2. Uma trajetória plural

 José Antonio Pimenta Bueno nasceu em Santos, São Paulo, no dia 
04 de dezembro de 180311 filho de um médico com o mesmo nome12. Alguns 
autores, seguindo principalmente a informação dada por Spencer Vampré13, 
referem que ele seria órfão e adotado14, mas a explicação dada por Vitorino 
Prata Castelo Branco, em sentido contrário, é mais convincente15. 

 Seja como for, é importante referir que não obstante Pimenta Bueno 
tenha sido filho de médico, o que poderia denotar riqueza, seus biógrafos 
consideram que ele teria tido uma vida “modesta e poucas posses” e, sendo 
“muito pobre, lutou, desde o começo da carreira, com os tropeços com que 
a fortuna se compraz em cercar a mocidade de quase todos os grandes 

11 Spencer Vampré indica, equivocadamente, o ano de nascimento como sendo 1804 
(VAMPRÉ, Spencer. Memórias para a História da Academia de São Paulo. V. 1, 2ª ed., Brasília: 
INL, Conselho Federal de Cultura, 1977, p. 81).
12 BRANCO, Vitorino Prata Castelo. Um Esteio da Liberdade na Côrte do 2º Império. A Vida 
e a Obra de José Antonio Pimenta Bueno, Marquês de São Vicente, Jurista e Parlamentar 
Paulista (1803-1878). São Paulo: Sugestões Literárias, 1973, p. 21
13 VAMPRÉ, Spencer. Ob. Cit., p. 81: “Ao que parece, foi exposto à porta do cirurgião-mor José 
Antonio Pimenta Bueno, pois, do termo de sua matrícula, a terceira em ordem cronológica, 
consta ser “filho de pais incógnitos””.
14 A exemplo de RODRIGUES, José Honório. O Centenário da Morte de Pimenta Bueno – 1803-
1878. In: Carta Mensal, ano XXIV, nº 280, Rio de Janeiro, julho de 1978, pg. 01; SALGADO, J. A. 
Cesar. José Antonio Pimenta Bueno – Bandeirante do Direito Brasileiro. In: Justitia, Ano XXXIV, 
Vol. 78, São Paulo: Ministério Público do Estado de São Paulo, 3º trimestre de 1972, p. 161; 
KUGELMAS, Eduardo. Pimenta Bueno, o Jurista da Coroa. In: José Antonio Pimenta Bueno, 
Marquês de São Vicente. Organização e introdução Eduardo Kugelmas, Coleção Formadores 
do Brasil, São Paulo: Ed. 34, 2002, p. 20. VAMPRÉ, Spencer. Memórias para a História da 
Academia. São Paulo, 1924.
15 Spencer Vampré levou em conta o registro que consta do livro de matrículas da Academia 
de Direito de São Paulo, onde Pimenta Bueno estaria registrado com a referência “exposto a 
D. Escolastica do Espírito Santo” (conforme se lê do documento reproduzido em fac-símile à 
fl. 25 do livro de Vitorino Prata Castelo Branco), ou seja, nas palavras de Vampré: “filho de 
pais incógnitos”. No entanto, Vitorino Prata Castelo Branco pondera que esse documento não 
é autentico, já que o incêndio de 16 de fevereiro de 1880 queimou a maior parte do arquivo 
da Faculdade. O documento consultado por Vampré é, pois, uma tentativa de reconstituição, 
“uma restauração do arquivo inicial, que se achava confuso” (BRANCO, Vitorino Prata 
Castelo. Ob. Cit., p. 22), feita por Julio de Barros muitos anos depois do incêndio. Analisando 
o documento reproduzido em fac-símile no livro de Castelo Branco, vê-se outra falha histórica 
que lhe diminui a credibilidade: o local de nascimento de Pimenta Bueno é apontado como 
sendo a cidade de São Paulo, quando, em verdade, pelos demais documentos da época 
referidos pelos seus biógrafos, Pimenta Bueno nasceu em Santos. Esses dados, aliados a 
outros argumentos “de reforço” apresentados por Castelo Branco, permitem dar sua versão 
como mais verossímil, muito embora ele mesmo não insira um ponto final na discórdia.
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homens”16. Por outro lado, teve sua educação primária orientada por Martim 
Francisco Ribeiro de Andrada, irmão de José Bonifácio17 o que, aliado ao seu 
brilhantismo pessoal que já aflorava naquele tempo, deve ter contribuído para 
que com apenas 23 anos (1827) já atuasse como jornalista-redator do primeiro 
jornal impresso em São Paulo: Farol Paulistano.18 Ao mesmo tempo (e desde 
182419), Pimenta Bueno também fez carreira como amanuense do Tesouro 
Provincial20, tendo nele permanecido até o ano de sua formatura (1832).

 Interessa anotar que no mesmo ano em que Pimenta Bueno passou 
a atuar como jornalista (1827), Dom Pedro I, pela Lei de 11 de agosto, fundou 
as Faculdades de Direito de São Paulo e de Olinda, em Pernambuco -, “onde 
se dizia que fossem adotados os mesmos estatutos da Universidade de 
Coimbra, com as alterações julgadas adequadas às circunstancias e às luzes 
do vice-presidente provincial, D. Manoel Joaquim Gonçalves de Andrade, bispo 
diocesano”. Não é demais recordar que desde antes desta providência, os ideais 
libertários da Revolução Francesa também já haviam aportado no Brasil21 e, 
mesmo contra uma possível previsão imperial, a Faculdade de Direito acabou 
sendo um local propício para o aprimoramento dos discursos e para alteração 
do padrão social imposto aos jovens. De fato, a educação patriarcal rígida do 
Brasil colônia (e mesmo durante o Primeiro Império) limitava a possibilidade 
dos jovens despertarem para outras questões que não fossem relacionadas ao 
cotidiano padronizado e mais preocupado com o trato familiar e doméstico. Os 
cursos de Direito vão contribuir para uma mudança social significativa nesse 
campo, como destaca Sérgio Buarque de Hollanda: 

“estabelecimentos de ensino superior, sobretudo os cursos jurídicos, 
fundados desde 1827, em São Paulo e Olinda, contribuíram largamente 
para a formação de homens públicos capazes, devemo-lo às possibilidades 
que, com isso, adquiriram numerosos adolescentes arrancados aos seus 
meios provinciais e rurais de “viver por si”, libertando-os progressivamente 
dos velhos laços caseiros, quase tanto como aos conhecimentos que 
ministravam as faculdades.”22 

16 VAMPRÉ, Spencer. Ob. Cit., p. 81.
17 KUGELMAS, Eduardo. Ob. Cit., p. 20.
18 SALGADO, J. A. Cesar. Ob. Cit., p. 163.
19 VAMPRÉ, Spencer. Ob. Cit., p. 81.
20 SALGADO, J. A. Cesar. Ob. Cit., p. 162.
21 Sobre o tema, dentre outros, vide: FLORY, Thomas. Judge and Jury in Imperial Brazil. 1808-
1871. Austin, Texas: University of Texas Press, 1981, pp.. 05 e ss..
22 HOLLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil, 26ª ed., São Paulo: Companhia das Letras, 
1995, p. 144.
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 Reforçando essa ideia Vitorino Prata Castelo Branco destaca que, ao 
cursar a Academia e estando “longe deles [dos pais], os jovens estudantes 
se tornavam rebeldes, maçons, livres pensadores, positivistas, republicanos 
e poetas (…) aproveitavam eles da liberdade em que viviam para fazer 
propaganda da Liberdade, palavra mágica que estava em todos os lábios”23. 

 Esse ambiente acadêmico de liberdade, como se verá da análise da 
vida e da obra de Pimenta Bueno, seguramente influenciou e forjou o modo 
de pensar deste notável jurista do Segundo Império. Sim, Pimenta Bueno 
foi um jurista do Segundo Império, não apenas por uma questão temporal, 
mas também por formação, pois, não obstante tenha sido um defensor dos 
direitos humanos e da liberdade como regra, julgava-se, igualmente, um 
defensor do modelo monárquico existente, por mais contraditório que isso 
pudesse soar aos ouvidos de qualquer sans culotte. 

 Mesmo com essa aparente contradição ideológica, pelo que se 
vê de suas obras e de sua atuação política, Pimenta Bueno conseguiu 
compatibilizar as duas coisas, amparado pela visão moderna e avançada de 
D. Pedro II, de quem se tornou muito próximo ao longo da vida24, a ponto de 
ter sido agraciado com títulos de nobreza como destaca Castelo Branco: “aos 
35 anos, dignatário da Ordem da Rosa; aos 64 anos, visconde com grandeza; 
aos 69 anos, Marquês de São Vicente”25. 

 A par dos títulos de nobreza e de sua proximidade com o Imperador, 
dois episódios históricos da vida de Pimenta Bueno são capazes de bem 
ilustrar que nessa sua formação plural acabaram preponderando os ideais 

23 BRANCO, Vitorino Prata Castelo. Ob. Cit., p. 15.
24 Para ilustrar segue diálogo travado entre Pimenta Bueno, já Marquês de São Vicente, e o 
Imperador D. Pedro II no ano de 1870, narrado por Joaquim Nabuco: “Senhor, os Republicanos 
publicaram um Manifesto e uma das medidas que o Governo Imperial deve adotar, por 
norma invariável, é de não prover nos empregos públicos quem tiver opiniões republicanas. 
Nem o governo da Inglaterra, com todas as suas garantias de liberdade, admite que sirva 
em empregos públicos quem tem opiniões republicanas, nem nos Estados Unidos, também 
com suas liberdades, admitiriam que ocupasse empregos públicos quem tivesse opiniões 
monárquicas”. O Imperador redarguiu-lhe: “Sr. S. Vicente, o país que se governe como 
entender e dê razão a quem tiver”. – “Senhor”, respondeu o Marquês, “V. M. não tem direito 
de pensar por este modo. A Monarquia é um dogma da Constituição, que V. M. jurou manter; 
ela não está encarnada na pessoa de V. M.” – “Ora”, disse-lhe rindo-se o Imperador, “se os 
brasileiros não me quiserem para seu Imperador, irei ser professor” (NABUCO, Joaquim. Um 
Estadista do Império. Rio de Janeiro: 2ª ed., 1936, II, p. 1256).
25 BRANCO, Vitorino Prata Castelo. Ob. Cit., p. 15.
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liberais em detrimento do seu sentimento de respeito à monarquia, a ponto 
de não titubear em decidir contra os interesses do Ministério. 

 O primeiro deles ocorreu em 1842 quando Pimenta Bueno, como 
Juiz de Santos, teve um encontro com Diogo Antonio Feijó, então Senador 
do Império e que havia sido desterrado para a Província do Espírito Santo 
em razão de ter participado do movimento revolucionário de 1842. Segundo 
relatado, dentre outros, por J. A. Cesar Salgado26, o encontro entre os dois 
teria ocorrido nos seguintes termos: 

“Feijó, inconformado com a medida do Governo, comunica ao juiz Pimenta 
Bueno o seu propósito de impetrar uma ordem de “habeas corpus”. E o 
jovem magistrado responde, de pronto, que não se negaria a conceder-lhe 
a ordem em virtude de manifesta ilegalidade do ato que atentava contra as 
imunidades de um senador do Império. (…) E Feijó disse a Pimenta Bueno: 
“conheço de longa data a integridade de seu caráter. Sei que não hesitaria 
em conceder-me a ordem de “habeas corpus”, incorrendo nas iras do 
Ministro. Mas, desisto do recurso porque espero que se consume a violência 
do Governo para acusa-lo no Senado”.

 O segundo episódio teve início ao final do ano de 1863, quando, por 
iniciativa de José Lins Vieira Cansansão de Sinimbu, o Visconde de Sinimbu, 
então Ministro da Justiça, vários magistrados, inclusive do Supremo Tribunal 
de Justiça, foram aposentados à força, por terem ousado contrariar o Governo. 
Esta teria sido a segunda leva de aposentadoria compulsória de magistrados 
em curto lapso de tempo27 – e esse comportamento do Governo fez com 
que, em 1864, Pimenta Bueno, mesmo integrando esse mesmo Governo, 
como Conselheiro de Estado, tivesse importante desempenho crítico contra 
os referidos abusos, tendo sido relator de projeto que demonstrava a 
ilegalidade dos atos28.

 Bem se vê, portanto, que os títulos de nobreza e a proximidade com 
a monarquia, a qual também defendia, não foram capazes de lhe tolher o 
espírito liberal.

26 SALGADO, J. A. Cesar. Ob. Cit., p. 163.
27 NOGUEIRA, Octaciano. A Constituição de 1824. Constituições Brasileiras, Vol. I. Brasília: Senado 
Federal e Ministério da Ciência e Tecnologia, Centro de Estudos Estratégicos, 2001, p. 37.
28 BRASIL. Annaes do Senado do Imperio do Brasil. Primeiro Anno da 12ª Legislatura. Sessão 
de 1864. De 1º a 29 de fevereiro. Volume II, Congresso Nacional. Senado Federal, Rio de 
Janeiro: Typ. do Correio Mercantil, 1862, pp. 154 e ss., obra digitalizada, disponível em <www.
books.google.com>, acesso em 16 de dezembro de 2011.
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 Pimenta Bueno também entrou para a história por ter sido um 
dos trinta e três alunos inscritos para a primeira turma da Faculdade de 
Direito de São Paulo. Destes, apenas seis concluíram o curso e se formaram 
Bacharéis em Direito em 183229, o que revela, por um lado, o despreparo e a 
má formação da maioria dos alunos e, por outro, a preocupação que se tinha 
em, mesmo com as naturais dificuldades de implantar um modelo de ensino 
superior a partir do zero no Brasil, fazê-lo com o rigor e seriedade que se 
exigem do ensino jurídico, como referem Iglésias e outros (em obra coletiva): 

“os primeiros resultados das novas escolas, em Pernambuco e em S. Paulo 
não foram brilhantes (…). Em relatório apresentado ao Ministro do Império, 
o próprio diretor, Pe. Miguel do Sacramento Lopes Gama referia-se em 
termos violentos a seus pupilos. Queria que antes de ingressar no curso 
jurídico fossem forçados a estudar pelo menos quatro anos de latim, a fim 
de evitar a “lastima de tanto bacharel ignorante que não sabe entender 
os próprios compêndios do curso e que, condecorados com um título 
acadêmico, são aliás objeto de escárnio público, porque pouco ou nada 
distam de qualquer idiota, faltos das mais ordinárias noções de literatura, 
faltando miseravelmente e escrevendo com imperdoáveis solecismos, 
barbarismos e neologismos.”30.

 Destoando desse quadro, Pimenta Bueno foi um dos alunos que 
mais se destacou na primeira turma da Academia Paulista de Direito, tendo 
se formado em 1832, ou seja, um ano depois da abdicação de Dom Pedro 
I, ocorrida em 07 de abril de 1831 e, coincidentemente, no mesmo ano 
da promulgação do novo Código de Processo Criminal do Império, ocasião 
em que se abandonavam de vez as perversas Ordenações Filipinas neste 
campo. Logo em seguida à sua formatura foi convidado por vários Lentes da 
Faculdade a continuar seus estudos e obter o título de Doutor31, o que adiou 
para vir obtê-lo somente dez anos depois, em 1842, já com quarenta anos de 
idade, quando defendeu o grau de doutor em borla e capelo32. Não obstante 

29 BRANCO, Vitorino Prata Castelo. Ob. Cit., p. 13.
30 IGLÉSIAS, Francisco. Et al. O Brasil Monárquico. V. 3: reações e transações. In História Geral 
da Civilização Brasileira, sob a direção de Sérgio Buarque de Holanda. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2002, p. 364.
31 VAMPRÉ, Spencer. Ob. Cit., p. 81.
32 RODRIGUES, José Honório. Ob. Cit., p. 01 e BRANCO, Vitorino Prata Castelo. Ob. Cit., p. 26. 
Pouco antes ocorrera a discussão parlamentar que resultou no chamado “Golpe Parlamentar 
da Maioridade”, concretizado em 23 de julho de 1840 (ARARIPE, Tristão de Alencar e LEAL, 
Aurelino. O Golpe Parlamentar da Maioridade. Brasília: Senado Federal, 1978), pondo fim 
à regência e mantendo a monarquia nas mãos de D. Pedro II, então com 14 anos de idade.
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tivesse grande didática na exposição dos temas – como se vê de seus textos 
– e fosse um estudioso e profundo conhecedor de diversos ramos do direito, 
nunca chegou a lecionar, muito provavelmente em razão do problema de 
dicção que enfrentava aliado à demora em obter o titulo de doutor, então 
exigido para a cátedra33. 

 Depois de formado, exerceu diversas funções públicas de destaque, 
tanto na Magistratura, quanto na Política, as quais foram intercaladas ao 
longo de sua vida, como se passa a expor. 

 Em 1834, dois anos depois de formado, viveu um ano de realizações 
profissionais e pessoais: foi nomeado juiz de Direito da recém-criada Comarca 
de Santos; foi provedor da Santa Casa de Misericórdia; casou-se e foi eleito 
deputado provincial34. Tudo num único ano, o que já pode ser tomado como 
indicativo de uma vida repleta de novas e destacadas funções a cada ciclo. 

 Provavelmente em represália à sua “simpatia pela causa liberal”35, 
quase como uma estratégia para tirá-lo de cena, no ano seguinte (1835), 
“sem prejuízo do cargo de juiz de Santos”36, foi nomeado Presidente da 
Província de Mato Grosso, onde permaneceu até 183737. Em 1838, fruto 
dessas viagens, escreveu seu primeiro texto publicado: “Itinerários e cartas 
geográficas mostrando a viagem de Cuiabá a Santos”. Do Mato Grosso, em 
1842 foi removido para exercer a Magistratura na Comarca do Paraná e, 
depois, em 1844, promovido a desembargador da Relação do Maranhão38. 
Dentro dessa mesma política de deixá-lo longe dos centros de discussão 
das questões nacionais, em 1844 foi nomeado Ministro Plenipotenciário em 
Assunção, Paraguai39, com o objetivo de atuar diplomaticamente. Deslocou-

33 VAMPRÉ, Spencer. Ob. Cit., p. 84: “Ele tinha vícios desagradáveis de pronúncia, não 
determinados por defeitos de organização dos órgãos da voz, mas por desmazelados e maus 
costumes, trazidos da segunda infância, que nunca pensou depois em corrigir, e mais tarde 
isso lhe foi impossível: dava ao “l” o som de “r”, pecava em outras pronúncias; mas ainda 
assim, falando na tribuna, impunha silêncio, obrigava a atenção, dominava o auditório; e 
firmava, confirmava, e mantinha sempre, a sua reputação parlamentar de primeira ordem.”.
34 BRANCO, Vitorino Prata Castelo. Ob. Cit., p 25.
35 BRANCO, Vitorino Prata Castelo. Ob. Cit., p 26.
36 BRANCO, Vitorino Prata Castelo. Ob. Cit., p 25.
37 KUGELMAS, Eduardo. Ob. Cit., p. 20.
38 VAMPRÉ, Spencer. Ob. Cit., p. 81.
39 BRANCO, Vitorino Prata Castelo. Ob. Cit., p 26.
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se para aquele país onde conviveu até 1847 com o Presidente Carlos Antonio 
López40, tornando-se seu amigo, o que lhe facilitou selar acordo de amizade 
com o Paraguai, promovendo o reconhecimento da República do Paraguai 
pelo Brasil41. 

 Após retornar ao Brasil, em 1848, exerceu as funções de Ministro 
dos Estrangeiros e, depois, Ministro da Justiça42. Nessa ocasião Pimenta 
Bueno apresentou seu projeto de novo Código de Processo Criminal43 
onde as “attribuições de formar culpa, conceder fiança e julgar passam das 
autoridades policiaes para os juizes de paz”44 e “dava aos juízes de direito 
competência para conceder habeas corpus”45. O estudo deste projeto na 
ocasião acabou não sendo aproveitado, mas teve resultado doutrinário 
em 1849, quando Pimenta Bueno publicou sua primeira edição da obra 
“Apontamentos Sobre as Formalidades do Tribunal do Jury”.

 No ano seguinte (1850) Pimenta Bueno publicou outro livro 
intitulado “Apontamentos sobre as Formalidades do Processo Civil”. Neste 
mesmo ano foi nomeado Presidente da Província de São Pedro do Rio Grande 
do Sul onde, “depois de pacificar os estancieiros gaúchos revoltados contra 
os uruguaios que pilhavam as estâncias da fronteira”46,  permaneceu até 1º 
de abril de 1853. 

 Retornando a São Paulo, neste mesmo ano de 1853 foi nomeado 
Senador por Dom Pedro II, cargo vitalício que despertou insatisfação tanto 
entre os Liberais quanto entre os Conservadores. Aliás, Pimenta Bueno, ao 
mesmo tempo em que experimentou a contradição de defender os ideais 
iluministas e monárquicos, já referida acima, também oscilou entre essas 
duas correntes políticas sendo criticado duramente por essa inconstância, 

40 Pai do ditador Solano López que patrocinará, anos mais tarde, a “Guerra do Paraguai”.
41 A respeito da atuação de Pimenta Bueno no Paraguai vide, dentre outros: DORATIOTO, 
Francisco Fernando Monteoliva. Maldita Guerra: nova história da Guerra do Paraguai. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 27.
42 SALGADO, J. A. Cesar. Ob. Cit., p. 164.
43 BRANCO, Vitorino Prata Castelo. Ob. Cit., pp. 35 e 36.
44 NABUCO, Joaquim. Um Estadista do Império, sua vida, suas opiniões, sua época. Rio de 
Janeiro: H. Garnier, Livreiro-Editor, 1897, p. 194, obra digitalizada, disponível em <www.
books.google.com>, acesso em: 14 de dezembro de 2011.
45 RODRIGUES, José Honório. Ob. Cit., p. 11.
46 BRANCO, Vitorino Prata Castelo. Ob. Cit., p 36.
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como registrou o jornal “O Ypiranga”, de São Paulo, na edição do dia 05 
de maio de 1852: “sempre inconstante em suas opiniões, liberal decidido, 
quando a oposição tem estado no poder, e hoje “saquarema” por interesse, 
porque o Partido Liberal está arredado de todas as posições oficiais e até 
interdito de manifestar o seu voto nas urnas eleitorais”47. Se vale de consolo 
ao espírito de Pimenta Bueno, não é demais anotar que essas duas correntes 
não eram exatamente diferentes na essência como atestam Iglésias et al: 

“Interesses regionais predominavam sobre as teses, dificultando a 
consciência partidária, sem falar nos interesses domésticos, vivos em 
ambas as correntes. É constante, durante o período, a lembrança de 
conciliação entre os dois partidos em que se divide a opinião pública. Poder-
se-ia apontar, de um lado e de outro, gente de formação e de mentalidade 
diversas encarnadas pela bandeira a que se abrigava: liberais entre 
conservadores, conservadores entre liberais. Não há caracterização muito 
nítida no gabinete.”48

 Pimenta Bueno atuou no Senado por 22 anos, até 187049. Durante 
esse período, em 1857, mesmo ano da publicação da 2ª edição aumentada 
e renomeada como “Apontamentos Sobre o Processo Criminal Brasileiro”, 
que será objeto de análise mais adiante, Pimenta Bueno publicou também 
sua obra mais conhecida e famosa: “Direito Publico Brazileiro e Analyse da 
Constituição do Imperio”50, a primeira a comentar a Constituição Imperial de 
1824. Ou seja: além de ter sido pioneiro na elaboração de uma doutrina de 
processo penal no Brasil, também o foi no âmbito do Direito Constitucional. 
Mas suas capacidades, intelectual e produtiva, foram além e, ainda no curso 
de sua trajetória como Senador e Conselheiro de Estado, em 1863, publicou 
mais uma obra famosa e de referência não apenas no Brasil mas também 
no restante da América Latina e mesmo na Europa, dado o ineditismo da 
temática e da abordagem: “Direito Internacional Privado”, fruto de sua 
vivência na diplomacia internacional. 

 Ao longo destes anos, Pimenta Bueno também atuou como 

47 BRANCO, Vitorino Prata Castelo. Ob. Cit., p 37.
48 IGLÉSIAS, Francisco. Et al, p. 10.
49 SALGADO, J. A. Cesar. Ob. Cit., p. 164.
50 BUENO, José Antonio Pimenta. Direito Publico Brazileiro e Analyse da Constituição do 
Imperio. Segunda Parte, Rio de Janeiro: Typographia Imp. e Const. de J. Villeneuve E. C., 1857, 
obra digitalizada, disponível em <www.books.google.com>, acesso em 07 de dezembro de 2011.
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Conselheiro de Estado Extraordinário51, em 1859, tendo sido incumbido de 
elaborar projetos sobre a emancipação dos escravos (cinco, no total), sobre 
a abertura do Rio Amazonas, sobre a reforma do Conselho de Estado e sobre 
a Organização dos Conselhos das Presidências52. Teve aqui um importante 
papel no curso legislativo que conduziu à abolição da escravatura no Brasil. 
Não obstante seus cinco projetos relacionados à abolição não tenham sido 
aprovados no Parlamento, serviram de base para os projetos vitoriosos 
posteriores, tendo Pimenta Bueno exercido papel essencial nesse processo, 
conforme reconhece Nabuco de Araújo53. Decorrência de sua preocupação 
com a causa da abolição da escravatura, em 1868 Pimenta Bueno publicou 
“Trabalho Sobre a Extincção da Escravatura no Brasil”54, deixando registrado, 
tanto em forma dos projetos que apresentou e das discussões relacionadas 
e travadas no Conselho de Estado, quanto em forma de doutrina, sua 
contribuição para o lento processo abolicionista que somente restou 
formalmente consolidado, como se sabe, por Ato da Princesa Isabel, em 1888.

 Em 1870, mais uma vez transparecendo a simpatia que Dom Pedro 
II nutria por Pimenta Bueno, foi ele convidado pelo Imperador a compor seu 
Gabinete, quando ficou com a pasta dos Estrangeiros. No entanto, acabou 
renunciando pouco tempo depois para viabilizar a composição que permitiria 
concretizar o projeto de abolição da escravatura. Sua permanência no 
cargo, a seu juízo, estava atrapalhando politicamente esse feito a ponto de, 
mesmo tendo o apoio expresso do Imperador que desejava mantê-lo e fazê-
lo o responsável histórico pela Lei do Ventre Livre, sacrificar-se e renunciar, 
viabilizando o encaminhamento da discussão. Na ocasião, Pimenta Bueno 
disse ao Imperador: “mais glória teria se conseguisse apressar a emancipação 
dos nascituros com sua oportuna retirada do palco”55.

 Em 1871 ainda publicou “Reforma eleitoral. Projetos oferecidos 
à consideração do Corpo Legislativo desde o ano de 1869 até 1870”, e em 
1873 também publicou “Considerações relativas ao beneplácito e recursos à 
Coroa, em matéria de culto”56.

51 SALGADO, J. A. Cesar. Ob. Cit., p. 164.
52 SALGADO, J. A. Cesar. Ob. Cit., p. 165.
53 NABUCO, Araújo. Ob. Cit., Tomo II, pg. 14.
54 BUENO, José Antonio Pimenta. Trabalho Sobre a Extincção da Escravatura no Brasil. Rio 
de Janeiro: Typographia Nacional, 1868, obra digitalizada, disponível em <www2.senado.gov.
br>, acesso em 05 de fevereiro de 2012.
55 KUGELMAS, Eduardo. Ob. Cit., p. 29.
56 VAMPRÉ, Spencer. Ob. Cit., p. 90.
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 Com vida política tão atarefada, aliada aos seus constantes 
deslocamentos pelo Brasil e América Latina, é de se indagar como Pimenta 
Bueno fazia para conseguir produzir tanto – e com tanta qualidade – no campo 
político e doutrinário. A resposta é dada por Castelo Branco, ao relatar que 
Pimenta Bueno seguia uma rotina rigorosa: “levantava-se, invariavelmente, às 
6 horas, estudava das 7 às 12, recomeçava às 19 e ia até as 22 horas. Possuía 
uma biblioteca de mais de mil volumes, notável na época, e eram seus autores 
favoritos – Pothier, Demain, Savigny, Guizot, Melo Freire, Borges Carneiro e 
Pereira e Souza”.57 Como se sabe, uma biblioteca deste porte, naquele tempo 
e no Brasil, era privilégio de poucos e, considerando que esse dado contrasta 
com o fato de que faleceu pobre em 19 de fevereiro de 1878, com 75 anos 
de idade58, permite-se concluir que boa parte de seus vencimentos devem ter 
sido empregados em sua formação cultural e jurídica.

 Aliás, tamanha era sua preocupação com a produção doutrinária 
que, segundo relata Spencer Vampré59, quando Pimenta Bueno faleceu 
“preparava a segunda edição – do Direito Público Brasileiro – inteiramente 
revista” a qual, segundo ele mesmo dizia aos seus familiares, “constituiria o 
seu melhor trabalho”. Pelo teor da primeira edição e pelo ânimo externado 
em família, é de se lamentar não tenha tido tempo de conclui-la. 

 Assim, Pimenta Bueno, nasceu, viveu e morreu no Império. Não 
vivenciou outra realidade brasileira e é, portanto, um genuíno jurista do 
Império. A importância de Pimenta Bueno para o Segundo Império brasileiro 
foi de tal ordem que, ao constatar que sua morte havia sido concomitante 
aos falecimentos de José de Alencar, Zacarias de Góis e Vasconcelos e Nabuco 
de Araújo, o Jornal do Commercio da época, sintetizou: “José de Alencar, 
marquês de São Vicente, Zacarias de Góis, Nabuco de Araújo, quatro linhas 
que podem encerrar em seu centro todo o Império do Brasil”.60

 De tudo quanto visto acima, impressiona a capacidade produtiva 
doutrinária de Pimenta Bueno, seja pela amplitude e profundidade de 
seus textos, seja pelo ineditismo das abordagens, seja considerando seus 
constantes deslocamentos e suas inúmeras atividades em diversos cantos 
do país e também no Paraguai em pleno século XIX, seja também pela 

57 BRANCO, Vitorino Prata Castelo. Ob. Cit., p 27.
58 VAMPRÉ, Spencer. Ob. Cit., p. 93.
59 VAMPRÉ, Spencer. Ob. Cit., p. 90.
60 KUGELMAS, Eduardo. Ob. Cit., p. 30.



289

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Propostas do Ministério Público do Estado do Paraná 
de alteração legislativa no combate à corrupção e à 
impunidade

Considerações acerca da necessidade de 
homologação do Termo de Ajustamento de Conduta 
pelo Conselho Superior do Ministério Público do 
Estado do Paraná

Pessoas em situação de rua e direitos prestacionais

O direito à consulta prévia às comunidades indígenas 
e a atuação do Ministério Público para a sua 
concretização

Fonte normativa da legitimação extraordinária 
no novo Código de Processo Civil: a legitimação 
extraordinária de origem negocial

As mudanças da nova lei do divórcio em matéria de 
dissolução do casamento

Código civil brasileiro: Entre avanços e retrocessos

O Fundamento Moral do Direito à boa administração

Proteção à infância e juventude: é preciso mudar o 
“foco”

IDEB 2013

Pimenta Bueno: ideias precursoras do processo 
penal brasileiro no Segundo Império

4. Seção Interprosa
Dona Helena

A urgência nossa de cada dia

5. Seção Prata da Casa
Edição 2014 - “Ação Inovadora” - Cadastro da Prática 
ou Ideia

6. Seção Estudante
Ações Coletivas para a tutela de Direitos Individuais 
Homogêneos: Por uma racionalização do Serviço 
Justiça

7. Resenha
As lógicas das provas no processo, de Deltan

8. Jurisprudência Comentada Cível
Da aplicação da Lei de Improbidade Administrativa 
aos Agentes Políticos

9. Jurisprudência Comentada Penal
A Súmula n.º 521 do Superior Tribunal de Justiça e 
a questão afeta à ilegitimidade ativa do Ministério 
Público para a execução da pena de multa: 
Deformação de uma alteração legislativa ou mero 
pragmatismo?

10. Espaço Centros de Apoio
A ADI 1.842/RJ e a Lei 13.089/2015: novos 
paradigmas jurídicos para as Regiões Metropolitanas 
brasileiras?

A busca domiciliar de drogas e a apreensão de 
direitos fundamentais

dificuldade evidente de pesquisa nos oitocentos no Brasil, superada por 
especial dedicação às principais obras que conduziram à formação de seu 
pensamento no processo penal, como se passa a expor.

3. As fontes de pesquisa no processo penal de Pimenta Bueno

 Consultando a segunda edição dos “Apontamentos Sobre o 
Processo Criminal Brasileiro”, de 1857, constata-se que as fontes de pesquisa 
de Pimenta Bueno no processo penal são limitadas aos doutrinadores 
portugueses, franceses e ingleses. Nenhum doutrinador italiano, espanhol 
ou alemão é referido. Essa seleção é um evidente reflexo de Pimenta Bueno 
ter sido formado na primeira turma da Faculdade de Direito de São Paulo.

 Como se sabe, antes da Lei de 11 de agosto de 1827, de Dom Pedro I, 
criando as Faculdades de São Paulo e Olinda, todos os bacharéis em Direito do 
Brasil eram formados por Coimbra. Assim, quando do início das aulas em São 
Paulo, em 1828, não por acaso todos os Lentes eram formados também pela 
Faculdade de Direito de Coimbra. Segundo a referida Lei de 11 de agosto61, 
as faculdades deveriam observar os denominados “Estatutos do Visconde 
da Cachoeira”, “naquilo que forem aplicáveis”. Nestes Estatutos62 verifica-se 
que as referências doutrinárias formalmente sugeridas para as disciplinas 
do curso de Direito (tanto em Olinda quanto em São Paulo) eram indicadas 
apenas pelos sobrenomes dos autores. As indicações doutrinárias oficiais 
para o direito penal e para o processo penal eram predominantemente 
francesas (Pastoret63, Bernarde64 e Brissot65, para a disciplina de direito 

61 BRASIL. Lei de 11 de agosto de 1827. Disponível em <www,planalto.gov>, acesso em 03 de 
fevereiro de 2012.  “Art. 10.º - Os Estatutos do VISCONDE DA CACHOEIRA ficarão regulando por 
ora naquillo em que forem applicaveis; e se não oppuzerem á presente Lei. A Congregação dos 
Lentes formará quanto antes uns estatutos completos, que serão submettidos á deliberação 
da Assembléa Geral.”
62 BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de Documentação e Informação. 
Criação dos Cursos Jurídicos no Brasil. Discursos Parlamentares 122. Brasília; Rio de Janeiro: 
Fundação Casa de Rui Barbosa, 1977, p. 608.
63 PASTORET, Claude Emmanuel de. Traité des loix criminelles 1790.
64 Não foi possível identificar a qual Bernarde se referia os Estatutos do Visconde da Cachoeira.
65 BRISSOT, Jacques-Pierre. Théorie des lois criminelles, A Berlin, 1781, obra digitalizada, 
disponível em <www.books.google.com>, acesso em 08 de fevereiro de 2012.
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criminal e Cottu66, Saint-Aignan67, para o processo), com um único inglês 
(Bentham68, para a disciplina de direito criminal), dois italianos (Beccaria69, 
para o direito criminal e Filangieri70 para o processo) e, curiosamente, um 
único português referenciado: Aragão71. 

 Ao que indica a coincidência temporal72, Pimenta Bueno foi aluno 
de José Joaquim Fernandes Torres, o qual também é brasileiro, nascido 
em Mariana, Minas Gerais, mas formado pela Faculdade de Direito Civil da 
Universidade de Coimbra em 1827. Mesmo Fernandes Torres tendo formação 
preferencial em Direito Civil com apenas dois anos de formado, ou seja, em 
21 de fevereiro de 1829, foi nomeado Lente da cadeira de Direito Criminal 
e Teoria do Processo Criminal, da qual somente pediu exoneração em 1833, 
para exercer as funções políticas de Deputado Geral (1845 e 1846), Ministro 
da Fazenda interino (1847), Senador (1848), Presidente da Província de São 
Paulo (1858) e Ministro da Justiça (1866)73. Essa circunstância do professor 
de Processo Penal de Pimenta Bueno ser recém-formado por Coimbra e com 
concentração de estudo, nos últimos três anos de sua formação, em Direito 

66 COTTU, Charles M. De L’Administration de La Justice Criminelle en Angleterre, et de l’esprit 
du governement anglais. Paris: Chez H. Nicolle, Libraire, 1820, obra digitalizada, disponível 
em <www.books.google.com>, acesso em 02 de fevereiro de 2012.
67 SAINT-AIGNAN, Antoine Toussaint Desquiron de. Histoire du proces de la Reine 
d’Angleterre. [Caroline de Brunswick]: redigée sur des documens recueillis à Londres, et sur 
des communications officielles. Paris: Rosa Libraire, 1820, obra digitalizada, disponível em 
<www.books.google.com>, acesso em: 08 de fevereiro de 2012.
68 BENTHAM, Jeremias. Tratado de Legislación Civil y Penal. Traduação para o espanhol 
de Esteban Dumont, Madrid: Imprenta de D. Fermin Villalpando, 1822, obra digitalizada, 
disponível em <www.books.google.com>, acesso em 02 de fevereiro de 2012.
69 BECCARIA, Cesare Bonesana, Marchesi di. Dei delitti e delle pene. A cura di Franco Venturi, 
Torino, Italia: Giulio Einaudi editore, 1973.
70 FILANGIERI, Gaetano. La Scienza della Legislazione. Milano: Società Tipogr. De Classici 
Italiani, 1822, obra digitalizada, disponibilizada em <www.books.google.com>, acesso em 04 
de janeiro de 2012.
71 ARAGÃO, Francisco Alberto Teixeira de. Instituição do Jury Criminal. Rio de Janeiro: 
Typografia de Silva e Porto, 1824.
72 Ou seja, a atuação de José Joaquim Fernandes Torres como Lente na Faculdade de Direito 
de São Paulo, na Cadeira de Direito Criminal e Teoria do Processo Criminal, coincide com o 
período cursado por Pimenta Bueno.
73 Conforme indica o seu histórico disponível em <www.camara.gov.br>, e também disponível 
em <www.fazenda.gov.br>, além do conteúdo disponível em <bragamusician.blogspot.
com>, post do dia 20.01.2011,  onde também consta fotografia do diploma de José Joaquim 
Fernandes Torres, com tradução do texto em latim, acessos em: 31 de janeiro de 2012. No 
mesmo sentido refere VAMPRÉ, Spencer. Ob. Cit., p. 102.
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Civil e não Criminal, além de revelar uma dificuldade que a Faculdade de 
Direito de São Paulo teve de selecionar professores com especialização na 
disciplina correspondente, também permite concluir que ele tenha apenas 
transmitido o que aprendeu genericamente sobre o processo criminal 
português em Coimbra (até porque a legislação processual penal então 
vigente no Brasil ainda era a portuguesa: Ordenações Filipinas). Mesmo 
assim, a vivência como Magistrado e seu esforço pessoal em pesquisar as 
fontes mais influentes do direito conimbricense, deram a Pimenta Bueno o 
conhecimento necessário para o desenvolvimento de sua obra de processo 
penal aqui explorada.

 Entre os doutrinadores portugueses referenciados por Pimenta 
Bueno, apenas Francisco Alberto Teixeira de Aragão74 era um dos formalmente 
sugeridos no programa da disciplina da Faculdade de Direito de São Paulo, 
como visto acima, e seu livro Instituições do Jury Criminal75 serviu para 
Pimenta Bueno compreender também como esse modelo era trabalhado 
nos Estados Unidos. 

 Pimenta Bueno consultou também o texto lusitano Instituições 
de Medicina Forense76 (1840), de José Ferreira Borges, que deve ter 
servido de base para os modelos de “auto de sanidade”, de “exame 
de cadaver ou autopsia”, de “auto de exhumação”, que apresenta em 
apartado em sua obra77.

 Outro autor português de destaque na obra de Pimenta Bueno é 
Francisco J. Duarte Nazareth (Elementos do Processo Criminal). Pimenta 

74 Francisco Alberto Teixeira de Aragão era nascido em Lisboa, em 1788, e formado em Coimbra 
em 1813. Exerceu a função de Juiz de Fora da Vila do Torrão, distrito de Lisboa até ser transferido 
para o Brasil, onde, a partir de 1824 (mesmo ano da publicação de sua obra), exerceu as 
funções de Ouvidor e Intendente Geral da Polícia no Rio de Janeiro. Em 1825 foi nomeado 
Desembargador da Mesa do Paço e em 1828 Ministro do Supremo Tribunal de Justiça. Tudo 
conforme histórico disponível em  <www.sf.jus.br>, acesso em 05 de janeiro de 2012.
75 ARAGÃO, Francisco Alberto Teixeira de. Ob. Cit..
76 BORGES, José Ferreira. Instituições de Medicina Forense. Lisboa: Typog. da Sociedade 
Propagadora de Conhecimentos Uteis, 1840.
77 BUENO, Pimenta. Apontamentos Sobre o Processo Criminal Brasileiro. Ob. Cit., pp. 254 e 
ss. Pimenta Bueno não esclarece suas fontes nessa análise, mas cita a obra de José Ferreira 
Borges genericamente quando apresenta suas “Abreviaturas”, no introito do livro. Assim, 
considerando a identidade de temas, é possível concluir que a obra de José Ferreira Borges 
foi aproveitada nesses trechos já que essa foi a única fonte de medicina legal pesquisada por 
Pimenta Bueno.
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Bueno valeu-se da 2ª edição, publicada em 184978 e, ao analisá-la também 
é possível dizer que ela é muito inferior à qualidade do texto de Pimenta 
Bueno. Importa destacar que na 5ª edição da obra de Nazareth, de 187079, 
que é hoje a mais divulgada e conhecida, vê-se, no “Prólogo”, que esse autor, 
talvez preocupado com a análise escassa do discurso processual penal em 
sua obra como um todo, ingressou em análise detalhada dos sistemas de 
processo penal. Essa preocupação de Nazareth, no entanto, ficou circunscrita 
ao referido Prólogo, pois do corpo do texto não se encontram outras alusões 
aos sistemas. Seja como for, foi a 2ª edição – de 1849 – que serviu de base 
para Pimenta Bueno e essa não passa de um manual prático destinado aos 
alunos de Coimbra, como, aliás, alertou o próprio Nazareth na página de 
apresentação: “para uso dos seus discípulos”.

 De resto, nos Apontamentos, a fonte portuguesa mais frequente é 
Joaquim José Caetano Pereira e Souza (Primeiras Linhas Sobre o Processo 
Criminal, 182080). Não obstante esse seja o autor português mais utilizado por 
Pimenta Bueno, ao se analisar a abordagem de Pereira e Souza sobre o direito 
português, constata-se que ela é bem inferior ao trabalho desenvolvido por 
Pimenta Bueno sobre o direito brasileiro. Pereira e Souza usa um estilo de 
apontamentos curtos, preferindo explicar como funciona o processo à luz 
das regras então vigentes em Portugal, com notas de rodapé que se prestam, 
em sua maioria, a citar as fontes legais, sem externar a mesma profundidade 
de análise e o mesmo conteúdo crítico de Pimenta Bueno.

 Dos autores franceses utilizados por Pimenta Bueno, destacam-
se: Faustin Hélie, e seu Traité de l’Instruction Criminelle, edição de 
184581; Ortolan com o livro intitulado Élements de Droit Pénal. Penalité – 
Jurisdictions – Procedure, de 185582; e Berénger com a obra De La Justice 

78 NAZARETH, F. J. Duarte. Elementos do Processo Criminal. 2ª ed., Coimbra: Imprenta da Universidade, 
1849. Edição digitalizada adquirida da Biblioteca Nacional de Portugal, EOD eBooks & more.
79 NAZARETH, F. J. Duarte. Elementos do Processo Criminal. 5ª ed., Coimbra: Livraria de J. 
Augusto Orcel, 1870, obra digitalizada, disponível em <www.books.google.com>, acesso em: 
15 de dezembro de 2011. 
80 SOUZA, Joaquim José Caetano Pereira e. Primeiras Linhas Sobre o Processo Criminal. 3ª 
ed., Lisboa: Typografia Rollandiana, 1820, obra digitalizada, disponível em <www.books.
google.com>, acesso em: 19 de dezembro de 2011. Pimenta Bueno usou a edição de 1827.
81 HÉLIE, Faustin. Traité de l’Instruction Criminelle. Premiére Partie. Histoire et Théorie de La 
Procedure Criminelle. Paris: Charles Hingray 1845.
82 ORTOLAN, M. Élements de Droit Pénal. Penalité – Jurisdictions – Procedure. Paris: Libraire 
de Plon Frères, 1855, obra digitalizada, disponível em <www.books.google.com>, acesso em: 
03 de janeiro de 2012, p. 784.
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Criminelle en France, de 181883. Faustin Hélie poderia ter sido melhor 
explorado por Pimenta Bueno, já que possui um tratado com nove volumes 
que fazem ampla e profunda abordagem do direito processual penal 
francês. O primeiro volume, por exemplo, é dedicado ao estudo histórico 
do processo penal e Pimenta Bueno não fez qualquer abordagem nesse 
sentido. Ortolan, por sua vez, teve importância tanto pela referência que fez 
da necessidade de separarem-se as funções no processo penal, quanto, de 
forma contraditória pelo fato de Pimenta Bueno ter ignorado sua abordagem 
dos sistemas processuais penais, como se verá mais abaixo. Já Berénger fez 
uma ampla abordagem do direito francês, tecendo, inclusive, observações 
críticas a respeito de vários temas dos quais se destacam: o descompasso 
entre a Constituição e as leis infraconstitucionais84; a feitura das leis por 
conveniências pessoais85; e a manutenção na ativa de juízes do ancien 
regime86. De outro lado Berénger elogiou e enalteceu a importância do júri87, 
o que por certo também contribuiu para formar o modo de Pimenta Bueno 
pensar esse tema, como se verá adiante. 

 Ainda entre os autores franceses consultados por Pimenta Bueno, 
encontram-se Guichard e Dubochet, no livro intitulado “Manuel du Juré”, de 
1827, o qual também serviu de base para Pimenta Bueno realizar sua análise 
comparativa do júri. Interessante que Guichard e Dubochet chegaram a 
afirmar expressamente que o juiz na França ficaria “neutro, absolutamente 
neutro entre o ministério público e o acusado” 88, o que conflita com a análise 
crítica e diametralmente oposta de Pimenta Bueno, como se verá mais 
adiante. Em sentido similar ao de Guichard e Dubochet, porém tratando 
do juiz de instrução, encontra-se outra doutrina de referência em Pimenta 

83 BERÉNGER, M. De La Justice Criminelle en France. Paris: L’Huillier, Libraire-Editeur, 1818, obra 
digitalizada, disponível em <www.books.google.com>, acesso em: 14 de dezembro de 2011.
84 BERÉNGER, M. Ob. Cit., p. 01.
85 BERÉNGER, M. Ob. Cit., p. 12.
86 BERÉNGER, M. Ob. Cit., p. 230.
87 BERÉNGER, M. Ob. Cit., pp. 25 e 256.
88 GUICHARD, Victor e DUBOCHET, J.J.. Manuel du Juré ou Exposition des Principes de La 
Législation Criminelle dans ses Rapports Avec les Fonctions de Juré. Paris: A. Sautelet et 
Compagnie, Libraires, 1827, p. 318, obra integralmente digitalizada, disponível em <www.
books.google.com>, acesso em: 13 de dezembro de 2011. Tradução livre. No original em 
francês: “En France, le président de la cour d’assisse a principalement en vue d’obtenir la 
preuve du fait incrimine, soit par les aveux de l’accusé, soit par les déclarations des témoins. 
Dans les cas les plus ordinaires, il reste neutre, absolutement neutre entre le ministère public 
et l’accusé.”
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Bueno: Carnot em sua obra “De L’Instruction Criminelle”, de 1812, o qual 
também trabalha com a ideia de neutralidade judicial89. 

 Outro doutrinador francês que embasou os estudos de Pimenta 
Bueno foi Rogron e seu Code d’Instruction Criminelle Expliqué par ses motifs, 
par des examples et par la jurisprudence, de 1839, que é um trabalho de 
fôlego e, já de início, fez alusão à necessidade de “conciliar o interesse da 
sociedade que reclama a vingança dos crimes, com as garantias que são 
importantes e devem cercar a inocência”90, o que também influenciou na 
formação e no texto de Pimenta Bueno, como se verá abaixo. Rogron também 
é bastante referido por Pimenta Bueno quando da análise dos quesitos a 
serem propostos aos jurados.

 Com importância diminuta no texto de Pimenta Bueno, também são 
referidos outros dois autores franceses: Graverend (Traité de La Législation 
Criminelle, de 183291) e Chassan (Traité des Délits et Contraventions de 
La Parole”, de 183792). Os livros destes autores basicamente se limitam a 
fazer observações doutrinárias sobre o direito francês, sem enveredar por 
questões críticas na linha de Pimenta Bueno.

 Já entre os ingleses o autor que mais influenciou Pimenta Bueno foi 
William Blackstone e sua famosa obra Commentaries on The Laws of England, 
edição de 182293, citado várias vezes ao longo do texto e que serviu de norte 
para a análise de direito comparado feita por Pimenta Bueno a respeito do 
Júri. Nesse tema também contribuíram as obras de Richard Philipps - On The 

89 CARNOT, M. De L’Instruction Criminelle. Paris: Chez Nêve, Libraire de la Cour de Cassation, 
1812, p. 159, obra digitalizada, disponível em <www.books.google.com>, acesso em: 10 de 
dezembro de 2011. Pimenta Bueno utiliza a edição de 1836.
90 ROGRON, Joseph Andre. Code d’Instruction Criminelle Expliqué par ses motifs, par des 
examples et par la jurisprudence, 3ª ed., Paris: Videcoq, 1839, p. 01, obra digitalizada, 
disponível em <www.books.google.com>, acesso em: 14 de dezembro de 2011. Tradução 
livre. No original, em francês: “Concilier l’intérêt de la societé, qui reclame la vengeance des 
crimes, avec les garanties dont il importe d’entourer l’innocence…”
91 GRAVEREND, J. M. Le. Traité de la Législation Criminelle. 3ª ed., Bruxelles: Libraire de 
Jurisprudence de H. Tarlier, 1832, obra digitalizada, disponível em <www.archive.org>, acesso 
em 29 de dezembro de 2011. A edição consultada por Pimenta Bueno é de 1830.
92 CHASSAN, M. Traité des Délits et Contraventions de La Parole, Paris: Colmar, 1837, obra  
digitalizada, disponível em <www.books.google.com>, acesso em: 26 de dezembro de 2011.
93 BLACKSTONE, William. Commentaries on The Laws of England, Vol. II, Book III & IV, New 
York: Collins and Hannay, 1832, obra digitalizada, disponível em <www.books.google.com>, 
acesso em: 11 de novembro de 2011.
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Powers and Duties of Juries, and on The Criminal Laws of England , de 181394e 
de Alexandre Laya - Droit Anglais ou résumé de la législation anglaise sous la 
forme de codes , de 184595). 

 Enfim, considerando a época, o local e a vida atribulada de Pimenta 
Bueno é possível dizer que ele conseguiu a façanha de consultar os principais 
autores de referência na primeira metade dos oitocentos, tanto no âmbito 
português, quanto francês e inglês, o que lhe permitiu dar ao seu livro uma 
qualidade diferenciada de pesquisa, ainda mais se comparado com outros 
autores de seu tempo. De outra sorte, a ausência de pesquisa de autores 
espanhóis, alemães e, principalmente, italianos, de processo penal, fez 
falta ao estudo de Pimenta Bueno, como se verá adiante, não obstante não 
tenha impedido que desenvolvesse análise percuciente do direito brasileiro 
e também criticasse dispositivos então vigentes, sugerindo avanços 
importantes que demoraram a ser seguidos (alguns até hoje não o foram).

4. A essência da primeira doutrina de processo penal genuinamente 
brasileira

 Como já destacado é de 1849 a primeira obra doutrinária de processo 
penal produzida por um jurista nascido e formado no Brasil, intitulada 
“Apontamentos Sobre as Formalidades do Tribunal do Jury”. Ou seja, somente 
depois de 17 anos de vigência do Código de Processo Criminal do Império96, 
de 1832, é que surge a primeira obra doutrinária e brasileira sobre processo 
penal. A segunda edição, aumentada e atualizada, foi publicada em 1857 
com o título de “Apontamentos Sobre o Processo Criminal Brasileiro”97. Essa 
é a mais consultada e referida de suas edições, pois foi a última publicada 
ainda em vida por Pimenta Bueno. A análise a ser feita a seguir, então, focará 
essa segunda edição, mais completa e melhor representativa do pensamento 
jurídico de Pimenta Bueno.

94 PHILLIPS, Richard. On The Powers and Duties of Juries, and on The Criminal Laws of 
England. 2ª ed., London: Sherwood, Neely and Jones, 1813, obra digitalizada, disponível em 
<www.books.google.com>, acesso em: 12 de dezembro de 2011
95 LAYA, Alexandre. Droit Anglais ou résumé de la législation anglaise sous la forme de codes. 
Paris: Comptoir des Imprimeurs-unis, 1845, obra digitalizada, disponível em <www.books.
google.com>, acesso em: 12 de dezembro de 2011.
96 Denominado como “Código de Processo Criminal de Primeira Instância”.
97 BUENO, Pimenta. Apontamentos sobre o Processo Criminal Brasileiro. 2ª ed. Correcta e 
augmentada. Rio de Janeiro: Empreza Nacional do Diário, 1857.
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 Já em sua “Introducção”, Pimenta Bueno revelava-se um 
processualista preocupado com as garantias do cidadão e, ao mesmo tempo, 
com a necessidade de efetividade do processo. O texto original reflete bem 
suas preocupações: “...o que serão ou que proveito darão as melhores leis 
criminaes, si o processo de sua aplicação fôr imperfeito ou não oferecer as 
garantias necessárias? A pena mais justa na hypothese do crime será uma 
tyrannia quando applicada ao homem innocente! De que valerá também ella 
para a segurança social, si o juízo puder eximir da punição o perverso que a 
tinha merecido?”98. Ao longo do livro essa atenção ao equilíbrio entre os dois 
campos de preocupação processual, foi externada outras vezes, como se vê 
da seguinte passagem: 

“A justiça criminal tem outro caracter: representando propriamente a 
organisação, a competencia, a parte da administração judiciaria, que 
exerce o poder de applicar a lei penal, que reprime os delictos graves, ella 
deve proceder madura e reflectidamente; grave, imparcial, protectora da 
sociedade e dos indiciados, da ordem publica e da innocencia, desprendida 
de toda a suspeita, examina pousadamente a verdade, suas provas e 
todas as suas circumstancias, para que só depois de bem esclarecida a 
questão, haja de exercer a sua importante missão de julgar ou applicar 
definitivamente a lei”99. 

 Ou seja, em meados do século XIX, o primeiro processualista penal 
brasileiro já pontuava a necessidade da legislação estar atenta ao que 
hoje ainda se pretende obter desse mesmo processo: o equilíbrio entre as 
imprescindíveis garantias do acusado e a necessidade de não descurar da 
efetividade processual.

 Partindo dessa premissa, Pimenta Bueno desenvolveu seu texto 
trazendo a riqueza do direito comparado, como se viu de suas fontes acima 
referidas. Nesse campo procedeu também à análise crítica do direito brasileiro 
(em particular do Código de Processo Criminal do Império e da reforma de 
1841) num paralelismo com as legislações portuguesa, francesa, inglesa 
e, por vezes, também norte-americana. Em determinadas oportunidades 
indicou que a solução nacional foi mais acertada que a estrangeira, noutras, 
reclamou urgente modificação de nossa legislação, notadamente para 
solidificar a imprescindível visão em torno das garantias que deve nortear o 
processo penal. 

98 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., p. II.
99 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., p. 27.
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 Dentre os diversos temas que Pimenta Bueno abordou, merece 
destaque inicial a preocupação que teve com a independência e 
imparcialidade do Poder Judiciário, por um lado, e, por outro, a necessidade 
de impor freios legais a possíveis abusos deste mesmo Poder. A atualidade 
da preocupação de Pimenta Bueno é marcante se for recordada a discussão 
em torno dos poderes do Conselho Nacional de Justiça – CNJ em pleno 
século XXI. O curioso, não é demais relembrar, é que Pimenta Bueno além 
de ter exercido a magistratura por vários anos, aposentando-se com status 
de Ministro do Supremo Tribunal de Justiça, cultivava laços estreitos com o 
poder monárquico, sendo Conselheiro e pessoa muito próxima do Imperador 
D. Pedro II, como visto no início deste texto. Assim, seria razoável encontrar 
análise mais favorável, seja em relação ao Poder Judiciário, seja no que 
concerne ao Poder Moderador. Mas não, fiel às suas convicções de buscar 
dar efetividade às garantias processuais em favor do cidadão, dedicou parte 
importante de sua obra para a questão da independência e da imparcialidade 
do Poder Judiciário, sem olvidar da simultânea necessidade de criar 
mecanismos de freios e contrapesos aos possíveis abusos da magistratura. 
Nesse aspecto, Pimenta Bueno guardou especial atenção à necessidade de 
serem observadas as “regras do jogo processual” (due process of law) como 
condição de validade processual e garantia para o cidadão frente ao poder 
estatal. Pelo texto polido e para que a originalidade e a força dos argumentos, 
assim como a elegância do estilo, não se percam, vale transcrever algumas 
passagens relevantes: 

“Os termos e condições que a lei prescreve, são meios protectores que 
garantem a execução imparcial da lei, a liberdade e plenitude da accusação 
e da defesa: são pharóes que assignalão a linha e norte que os magistrados 
e as partes devem seguir, precauções salutares que encadeão o arbitrio e os 
abusos, que esclarecem a verdade, e dão authenticidade ou valor legal aos 
actos. O seu fim é conciliar o interesse da justiça repressiva com a protecção 
devida à innocencia que póde existir. 

Quem não conhece bem o processo criminal, e portanto o valor das 
fórmas, estranha que se annulle um processo só por omissão d’ellas; mas 
quem reconhece que sem a sua fiel observancia o processo póde tornar-
se um cahos ou objecto de capricho e arbitrariedade dos juizes, não póde 
pensar assim. 

Si o processo criminal fôsse entregue á vontade dos tribunaes, a justiça 
marcharia sem rumo certo, ao caso ou discrição dos juizes. Não haveria 
accusação e defesa possivel sinão a que eles consentissem: em vez de 
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sujeitos ás leis, elles as decretarião. Supprimi as fórmas, e respondei que 
processo resta? quaes os meios conservadores dos direitos? como impedir a 
chicana, a duplicidade e a injustiça?”100 101

 No que concerne à magistratura brasileira, Pimenta Bueno vai 
além da clássica ideia de independência e imparcialidade dos textos de 
lei que muitos ainda acreditam suficientes: formal separação dos poderes 
e ausência de relacionamento pessoal com as partes, nos termos da lei. 
Nesse campo, é interessante anotar como Pimenta Bueno já nos oitocentos 
também conseguia antever o atual alerta de Paolo Grossi102 de que “cabe ao 
jurista de um lado não zombar da positividade de uma gramática lógica e 
técnica que lhe é extremamente valiosa como instrumento de conhecimento 
admiravelmente apropriado e, de outro, não esquecer que essa gramática, 
antes mesmo de ser escrita nas páginas dos Códigos, está escrita na carne 
dos homens, e por isso é necessariamente sinal de tempos e de lugares, voz 
de uma sociedade e de uma cultura, filtro de uma experiência viva.”. Assim, 
na análise que fez deste tema, conjugada com as vantagens que enxergava 
no julgamento popular, Pimenta Bueno desenvolveu uma severa crítica à 
postura de proximidade dos magistrados com o poder e de sua subserviência, 
registrando o que muitos hoje talvez não tivessem a coragem de afirmar, em 
livro, de forma tão incisiva: 

100 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., pp. 59 e 60.
101 Na introdução de sua obra também alertava: “A organisação judiciaria, mórmente a 
criminal, e os tramites do processo penal não são nada menos do que o complemento da 
lei fundamental dos Estados livres, pois que são a salvaguarda da constituição, o famoso 
contrapeso do poder ministerial, e tal que necessariamente limita seus abusos e violentas 
aspirações; quem é senhor do processo, é senhor da pena. A organisação judiciaria deve ser 
tal que dê inteira independência aos tribunaes criminaes, intelligencia e imparcialidade aos 
juízes, publicidade a seus actos, recursos contra seus erros, e responsabilidade efficaz contra 
seus abusos. Os tramites do processo devem ser traçados de antemão pela lei; a via que os 
juízes devem percorrer deve ser fixa e certa. As formulas, termos e detalhes que ella emprega, 
devem ser bem meditados segundo o valioso fim a que se destinão, e que não é menos do que 
proteger os direitos das partes, seus meios de acção e defesa, a manifestação da verdade, e a 
proscrição de todo o arbítrio e parcialidade; são balisas que não podem ser menosprezadas: 
qualquer erro a respeito póde ser fatal.” (BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., p. II.).
102 GROSSI, Paolo. L’ordine giuridico medievale. Bari, Italia: Laterza, 2011, p. 22. Tradução 
livre. No original em italiano: “Spetta al giurista, da un lato, di non irridere alla positività di una 
grammatica logica e técnica a lui preziosissima come strumento di conoscenza ammirevolmente 
appropriato, e, dall’altrodi non dimenticare che quella grammatica prima ancora che sulle 
pagine dei Codici è scritta sulla carne degli uomini ed è perciò immancabilmente segno di 
tempi e di luoghi, voce d’una società e d’una cultura, filtro d’un’esperienza viva.”
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“A independência comparada entre o jury e o juiz permanente por si só 
offereceria razões decisivas para a sustentação desta bella instituição, ainda 
quando não houvesse outras previsões. Será uma chimera pretender que 
todos os juizes permanentes, ainda quando a sabedoria da lei procure dar-lhes 
os meios de independencia, a tenhão de facto. No coração humano abrigam-
se muitas ambições. O governo é quem dá as vantagens pecuniarias, os 
accessos, honras e distincções; é quem conserva ou remove, emfim quem dá 
os despachos, não só aos magistrados, mas a seus filhos, parentes e amigos. 
O jury não tem accessos, não tem que esperar nem que temer do governo.”103. 

 Não parecia estar falando de si mesmo, ainda que sua análise – 
decorrência de seu histórico de vida acima retratado – também pudesse 
lhe servir.

 Atento, como visto, para a questão da ausência de neutralidade judicial 
principalmente do juiz de carreira (embora não tenha usado essa terminologia, 
como de forma mais detalhada se verá adiante) e influenciado pela leitura 
do famoso jurista inglês dos setecentos, William Blackstone, Pimenta Bueno 
dedicou especial atenção ao Tribunal do Júri no império brasileiro104: 

“Entre outros progressos plantámos em nosso paiz o jury criminal, bela 
instituição que com razão serve de orgulho ao povo inglez; que defendeu 
a liberdade de seus maiores, que escuda a de seus filhos, e quem algum 
dia será universal. O jury é fructo da inspiração mais simples e ao mesmo 
tempo mais philosophica e transcendental em suas consequencias.”105

 No entanto, o próprio Pimenta Bueno parecia antever a possibilidade 
do júri vir a ser deturpado no Brasil, alertando para as dificuldades práticas 
de sua implantação num país de população majoritariamente analfabeta, e 
ponderando que as críticas que já surgiam naquele tempo, deveriam ser 
sopesadas com as vantagens que elencou a respeito do modelo de julgamento 
popular. Nessa linha, abusando de seu estilo poético, dizia Pimenta Bueno que 

“Em nosso paiz o jury ainda é novo: é a arvore de saborosos fructos, de 
amiga sombra, que foi transplantada de solo fertil, que ainda não se 
aclimatou bem, que demanda terreno preparado e o conhecimento de sua 

103 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., p. 39.
104 O tema também é tratado com destaque em BUENO, José Antonio Pimenta. Direito Publico 
Brazileiro. Segunda Parte, Rio de Janeiro: Typographia Imp. e Const. de J. Villeneuve E. C., 
1857, obra digitalizada, disponível em <www.books.google.com>, acesso em 07 de dezembro 
de 2011, pp. 330-331.
105 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., p. II.



300

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Propostas do Ministério Público do Estado do Paraná 
de alteração legislativa no combate à corrupção e à 
impunidade

Considerações acerca da necessidade de 
homologação do Termo de Ajustamento de Conduta 
pelo Conselho Superior do Ministério Público do 
Estado do Paraná

Pessoas em situação de rua e direitos prestacionais

O direito à consulta prévia às comunidades indígenas 
e a atuação do Ministério Público para a sua 
concretização

Fonte normativa da legitimação extraordinária 
no novo Código de Processo Civil: a legitimação 
extraordinária de origem negocial

As mudanças da nova lei do divórcio em matéria de 
dissolução do casamento

Código civil brasileiro: Entre avanços e retrocessos

O Fundamento Moral do Direito à boa administração

Proteção à infância e juventude: é preciso mudar o 
“foco”

IDEB 2013

Pimenta Bueno: ideias precursoras do processo 
penal brasileiro no Segundo Império

4. Seção Interprosa
Dona Helena

A urgência nossa de cada dia

5. Seção Prata da Casa
Edição 2014 - “Ação Inovadora” - Cadastro da Prática 
ou Ideia

6. Seção Estudante
Ações Coletivas para a tutela de Direitos Individuais 
Homogêneos: Por uma racionalização do Serviço 
Justiça

7. Resenha
As lógicas das provas no processo, de Deltan

8. Jurisprudência Comentada Cível
Da aplicação da Lei de Improbidade Administrativa 
aos Agentes Políticos

9. Jurisprudência Comentada Penal
A Súmula n.º 521 do Superior Tribunal de Justiça e 
a questão afeta à ilegitimidade ativa do Ministério 
Público para a execução da pena de multa: 
Deformação de uma alteração legislativa ou mero 
pragmatismo?

10. Espaço Centros de Apoio
A ADI 1.842/RJ e a Lei 13.089/2015: novos 
paradigmas jurídicos para as Regiões Metropolitanas 
brasileiras?

A busca domiciliar de drogas e a apreensão de 
direitos fundamentais

cultura, para que viva e não definhe, nem torne insonsos ou perigosos os 
seus fructos” (…) “O povo brasileiro deve, pois, reprovar e fazer cahir as 
idéas que, de quando em quando, apparecem querendo cercear esta bella 
instituição, que cumpre sim melhorar, mas nunca enfraquecer ou limitar 
mais do que já está limitada: instituições taes não se aperfeiçoão em um 
dia, são como as grandes idéas, que demandão tempo, vontade efficaz e 
constante”.106. 

 O alerta acima destacado, como se sabe, não foi ouvido pelo 
legislador brasileiro e, seja nas reformas processuais de 1841 e 1871, seja 
principalmente ao longo do século XX em diante, segue-se desconsiderando 
as observações doutrinárias de Pimenta Bueno. Ao contrário do que defendia 
Pimenta Bueno, outras importantes personalidades do Império – a exemplo 
de Nabuco de Araújo, sustentavam que o júri premiava a impunidade e foram 
defensores da diminuição de sua competência107. No século XX a consolidação 
da mitigação da influência do júri no processo penal brasileiro também pode 
ser considerada fruto, em grande medida, das preocupações ditatoriais 
com a manutenção do poder pela força. É o que se vê a partir do Código 
de Processo Penal de 1941, forjado no Estado Novo getulista, reforçado 
na ditadura militar e que ainda permanece como base do processo pátrio, 
mesmo após a Constituição da República de 1988. Aliás, em se tratando 
de ditaduras, em geral o Júri parece ser um instrumento importante para 
minimizar a condução de julgamentos por juízes profissionais que possam 
estar, de alguma forma, vinculados ao regime ou por ele pressionados. 
Nesses contextos, o julgamento popular aparece como um espaço prático 
de exercício de democracia. No entanto, não basta a formal adoção do júri 
como freio a possíveis abusos do poder, pois ele também pode apresentar 
“aparência” formal de democracia e, no entanto, ser conduzido sob viés 
autoritário, como se viu do Decreto de Dom Pedro I, de 18 de julho de 1822 
(primeiro diploma legal a tratar do júri no Brasil). Como se sabe, Dom Pedro 
I, valendo-se de um discurso pretensamente democrático, aproveitou o 
modelo de júri para estabelecer um freio em parcela da imprensa brasileira 

106 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., p. III.
107 NABUCO, Joaquim. Ob. Cit., p. 122: “O jury não lhe inspirava confiança. Mais tarde como 
ministro, elle porá bem em evidencia a fraqueza da instituição, sua impotência para reprimir 
o crime, a impunidade que resultava della; mas desde então elle apoia com enthusiasmo a 
lei que tira ao jury e passa aos juizes de direito o julgamento de certos crimes de grande 
importância social ou frequência, como o da resistencia, a retirada de presos, a moeda falsa, 
lista a que propõe que se acrescente a bancarrota. O seu modo de entender o liberalismo a 
proposito do jury é positivo e não theorico. “A maior parte dos crimes especiaes que estão 
referidos no projecto são crimes que ordinariamente são cometidos por uma certa classe da 
sociedade que exerce influencia sobre o jury, e contra a qual o jury é impotente…”
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que o criticava de forma incisiva. Dom Pedro I aqui teve uma sacada própria 
dos déspotas esclarecidos: manteve a liberdade de imprensa e inseriu o 
julgamento popular para os crimes de imprensa (e isso calava os críticos que 
não poderiam taxá-lo de autoritário, pois o júri simboliza um emblema de 
democracia e a liberdade de imprensa, formalmente, estava mantida), mas 
inseriu uma regra “transformando” o Corregedor do Crime da Coroa da Casa, 
em juiz “para os casos de abuso da liberdade de imprensa”, incumbindo-o de 
selecionar os jurados, a requerimento do Procurador da Coroa e Fazenda. 
Ou seja, na prática, o Imperador escolhia os jurados para julgar quem lhe 
atacasse na imprensa108.

 Assim é que, apesar dos apelos de Pimenta Bueno, o júri brasileiro 
acabou sendo deturpado ao longo dos anos, seja no seu nascedouro em 
1822, como visto acima, seja notadamente a partir da reforma processual 
de 1841 quando se excluiu o júri de acusação (em que pese Pimenta Bueno 

108 Disse Dom Pedro I na promulgação do Decreto de 18 de junho de 1822: “Havendo-se 
ponderado na Minha Real Presença, que Mandando Eu convocar uma Assembléa Geral 
Constituinte e Legislativa para o Reino do Brazil, cumpria-Me necessariamente e pela suprema 
lei da salvação publica evitar que ou pela imprensa, ou verbalmente, ou de qualquer maneira 
propaguem e publiquem os inimigos da ordem e da tranqüilidade e da união, doutrinas 
incendiárias e subversivas, princípios desorganisadores e dissociáveis; que promovendo a 
anarchia e a licença, ataquem e destruam o systema, que os Povos deste grande e riquíssimo 
Reino por sua própria vontade escolheram, abraçaram e Me requereram, a que Eu Annui e 
Proclamei, e a cuja defesa e mantença já agora elles e Eu estamos indefectivelmente obrigados: 
E Considerando Eu quanto peso tenham essas razões e Procurando ligar a bondade, a justiça, 
e a salvação publica, sem offender a liberdade bem entendida da imprensa, que Desejo 
sustentar e conservar, e que tantos bens tem feito à causa sagrada da liberdade brazilica, 
e fazer applicaveis em casos taes, e quanto for compatível com as actuaes circumstancias, 
aquellas instituições liberaes, adoptadas pelas nações cultas: Hei por bem, e com o parecer 
do Meu Conselho de Estado, Determinar provisoriamente o seguinte: O Corregedor do Crime 
da Corte e Casa, que por este nomeio Juiz de Direito nas causas de abuso da liberdade de 
imprensa, e nas Províncias, que tiverem Relação, o Ouvidor do crime, e o de Comarca nas que 
a não tiverem, nomeará nos casos occurrentes, e a requerimento do Procurador da Coroa e 
Fazenda, que será o Promotor e Fiscal de taes delictos, 24 cidadãos escolhidos entre os homens 
bons, honrados, intelligentes e patriotas, os quaes serão os Juizes de Facto, para conhecerem 
da criminalidade dos escriptos abusivos. Os réos poderão recusar destes 24 nomeados 16; 
os 8 restantes porém procederão no exame, conhecimento e averiguação do facto; como se 
procede nos conselhos militares de investigação, e accomodando-se sempre ás fórmas mais 
liberaes, admittindo-se o réo á justa defesa, que é de razão, necessidade e uso. Determinada a 
existencia de culpa, o Juiz imporá a pena. E por quanto as leis antigas a semelhantes respeitos 
são muito duras e impróprias das idéas liberaes dos tempos, em que vivemos; os Juízes de 
Direito regular-se-hão para esta imposição pelos arts. 12 e 13 do tit. 2º do Decreto das Côrtes 
de Lisboa de 4 de Junho de 1821 que Mando nesta ultima parte applicar ao Brazil. Os réos só 
poderão appellar do julgado para a Minha Real Clemência...” (PIERANGELLI, José Henrique. 
Processo Penal: evolução histórica e fontes legislativas. Bauru: Jalovi, 1983, pp. 339 e 340).
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tenha se esforçado em justificar isso como algo positivo109), e também nas 
alterações posteriores que implicaram na diminuição dos jurados de doze 
para sete; no estabelecimento do julgamento por maioria; na deturpação 
da ideia de incomunicabilidade dos jurados110 e, na linha dos reclamos de 
Nabuco de Araújo, conduziram, também para a limitação de sua competência 
a tal ponto de que hoje ele se circunscreve apenas aos crimes dolosos contra 
a vida. 

 Ainda nesse campo, Pimenta Bueno organizou seus argumentos 
e desenvolveu cinco vantagens que ele enxergava no Tribunal do Júri em 
relação ao julgador profissional. Para não fugir dos argumentos, segue o texto 
original com as três primeiras vantagens (as demais já foram rapidamente 
referidas acima e serão melhor exploradas adiante):

“Quanto a criminalidade civil, ella outorga-lhes, além de outras 
vantagens ou garantias valiosas, as que por brevidade passamos a indicar 
resumidamente.

1ª. A sua primeira vantagem é a de realisar uma formal distincção entre a 
questão de facto e a de direito. (…) A garantia que resulta d’essa divisão é 
immensa. Si o juiz que tem de applicar o direito ou lei penal, é elle mesmo 
autorisado a qualificar o facto, torna-se claro que elle é senhor unico e 

109 Se o modelo de julgamento popular deve ser mantido (hoje, inclusive, ele é cláusula 
pétrea da Constituição da República de 1988), o ideal seria que o povo participasse de todo o 
procedimento e não fosse um convidado apenas para o final. De resto, Pimenta Bueno justifica 
sua posição levando em conta o tamanho do Brasil e a dificuldade de encontrar jurados 
suficientes: “Occupamos uma superfície immensa, ao mesmo tempo que nossa população 
é muito rarefeita ou disseminada por longas distancias; nossas estradas são pessimas, os 
transportes incommodos e caros, e nem mesmo o próprio jury de sentença podemos reunir 
senão com grandes sacrifícios. Si o jury de accusação devesse reunir-se, como conviéra, ao 
menos de dous em dous mezes, impôria a lei um pesado gravame sobre os jurados. Basta 
reflectir que, apezar de reunir-se o jury de sentença só de seis em seis mezes, muitos jurados 
preferem pagar a multa e livrar-se das despesas, incommodos e perdas que soffrem em 
abandonar seus remotos estabelecimentos. (…) Por outro lado, si attendermos ao estado de 
civilisação da maior parte dos termos ou comarcas, veremos ainda outras difficuldades. O 
jurado de sentença ouve um processo já concluido, assiste os debates, tem o auxilio do juiz 
de direito para esclarecel-o, emfim todos os meios para formar sua convicção. O jurado da 
accusação não; e demais para que possa compôr o grande jury, como o inglez ou americano, 
precisa ter enthusiasmo pela instituição, habitos e illustração sufficiente.” (BUENO, José 
Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., p. 105).
110 Pimenta Bueno esclarecia que a incomunicabilidade era das partes e de qualquer outro 
estranho para com os jurados, mas não destes entre si. Hoje a incomunicabilidade é tanta que 
alcança inclusive a impossibilidade dos jurados conversarem entre si sobre o caso em plena 
predominância da filosofia da linguagem!
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absoluto da sentença, ao menos em sua instancia. Não é possível formular 
uma prova legal sempre exacta, sempre previdente, e nem tão pouco 
denegar a apreciação della e de suas circumstancias ao julgador; reunidas, 
pois, essa duas attribuições, seu poder será desmedido.

2ª. A segunda vantagem é a que provém da diversidade de caracter, habitos 
e numero do julgador, a quem assim se entrega a apreciação do facto. O 
jury é um juiz casual sem ódio, sem suspeita para o accusado, tirado pela 
sorte do seio dos cidadãos, não conhecido de antemão ou depurado pelas 
recusações, não prevenido pelo habito de julgar frequentemente os crimes, 
e de suppôl-os no accusado. O juiz permanente ou singular, pelo contrario, é 
de antemão conhecido e porventura antiphatico ao réo, homem que adquire 
habitos inflexiveis, e que pende quasi sempre para a punição. De mais, é um 
só; si erra, seu erro não tem correctivo, não é como o jury composto de doze 
intelligencias e doze votos que discutem, se corrigem e em regra preferem 
a determinação mais justa.

3º. Outra grande vantagem é a da preferencia dada á prova moral sobre 
a prova legal. O que é a prova legal sinão um terrível e indispensavel 
expediente a que a lei recorre na falta do jury para procurar limitar o poder 
discricionario do juiz permanente? Ha porventura nesse expediente alguma 
segurança certa e geral de descobrir sempre a verdade na apreciação do 
facto? Duas testemunhas algumas vezes valerão muito, outras menos que 
nada! O valor dos indícios, dos documentos, o concurso de milhares de 
circumstancias quanto não varião em cada hyphotese!”111

A abordagem acima não obstante seja um tanto generalista e 
mereça algumas ressalvas, é fantástica, não apenas pela didática, mas 
principalmente pelo conteúdo, ainda mais se for considerada que a primeira 
edição deste texto é datada de 1849, ou seja, sete anos antes do nascimento 
de Sigmund Freud (1856), cujas observações psicanalíticas só despontariam 
para o mundo muito tempo depois da morte de Pimenta Bueno. Mesmo 
sem o discurso pronto do Pai da Psicanálise112, Pimenta Bueno já conseguia 
antever criticamente o quanto os prejuízos de valor e as construções de 
possíveis “quadros mentais paranoicos” podem conduzir aos “primados das 
hipóteses sobre os fatos”, para usar as consagradas expressões atuais de 
Franco Cordero113 e, assim, podem ser prejudiciais ao cidadão acusado de 

111 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., pp. 38 e 39.
112 O texto-chave para a compreensão da paranóia, por exemplo, é de 1911: FREUD, Sigmund. 
Observações Psicanalíticas Sobre um Caso de Paranóia Relatado em Autobiografia (“O Caso 
Schreber”), Artigos Sobre Técnica e outros textos (1911-1913). Obras Completas, vol. 10. 
Tradução de Paulo César de Souza, São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 
113 CORDERO, Franco. Guida alla Procedura Penale. Torino: Utet, 1986, p. 51
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um delito. E vale considerar que as obras de referência da pesquisa realizada 
por Pimenta Bueno – sejam as portuguesas, sejam as francesas, sejam as 
inglesas – não ingressavam nessa análise. Não bastasse, como visto do texto 
acima reproduzido, Pimenta Bueno também estava atento para os males da 
prova tarifada destacando como o júri evitaria essa equivocada matemática 
da “verdade”.

 De outro lado, sua (um tanto) apaixonada defesa do júri 
somada ao estágio de evolução científica do direito penal de seu tempo, não 
lhe permitiu enxergar o julgamento popular como muitas vezes ele se dá na 
prática: com prevalência do direito penal de autor sobre o direito penal do 
ato. Como se sabe, em não raras ocasiões o povo, que é leigo, julga muito 
mais o histórico de vida do acusado comparado àquele da vítima, do que 
propriamente o fato que foi imputado ao acusado e, nesses momentos, fruto 
da convicção íntima e, portanto, da desnecessidade de fundamentar suas 
decisões, acaba promovendo condenações à luz do entendimento popular 
de justiça (“porque o réu não presta”) ou absolvições na mesma linha 
(“porque a vítima não prestava”), para referir usuais expressões populares 
que costumam dar conforto espiritual aos jurados114.

 Por fim, ainda nesse tema do júri, e sempre procurando 
construir um processo penal equilibrado, Pimenta Bueno, de forma inédita e 
bastante interessante, defendia que o julgamento popular seria fundamental 
nos casos de delitos funcionais e políticos como mecanismo de efetividade 

114 Interessa observar que ao longo da Idade Média, no modelo de júri inglês, a ideia de in 
dubio pro reo foi reconstruída (a ideia primitiva era grega antiga – vide Orestéia, de Ésquilo) 
sob o enfoque religioso católico-cristão e sob o ponto de vista do julgador e não do réu. Assim, 
nessa quadra da história a condenação é que se dava à luz de uma decisão tomada num 
juízo “beyond a reasonable doubt” (“para além de uma dúvida razoável”).  Ou seja, mesmo 
havendo dúvida era possível a condenação do réu se a opção pela condenação fosse “para 
além de uma dúvida razoável”. Somente se a dúvida fosse muito grande é que prevaleceria o 
in dubio pro reo. Com isso, retirava-se a “culpa” dos jurados ingleses pela possível condenação 
de um inocente. Não se pode esquecer que os jurados ingleses também eram cristãos e, 
assim, pautavam suas condutas pelos ensinamentos de Jesus: “Não julgueis para que não 
sejais julgados” – Mateus 7:I. Enfim, com esse discurso os jurados ficavam desde sempre 
“absolvidos” de ter julgado seu semelhante e, pior, de eventual erro em sua apreciação 
do caso. Sucede que esse discurso de permitir uma condenação quando se atinja um juízo 
condenatório “para além de uma dúvida razoável” (beyond a reasonable doubt) é o que 
passa a legitimar, muito tempo depois, já no século XVIII, o ainda hoje elogiado “sistema 
acusatório” norte-americano. Sobre o tema, vide, dentre outros: WHITMAN, James Q. The 
Origins of Reasonable Doubt. Theological Roots of the Criminal Trial. New Haven e Londres: 
Yale University Press, 2008.
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da justiça criminal nesse campo e como símbolo de um Estado livre: 

“Sobretudo em materia politica, que é o assumpto em que o governo quasi 
sempre tem interesses, paixões, e ás vezes até caprichos; em tal materia 
a intervenção do jury é mais do que essencial; é o baluarte das liberdades 
politicas, que fórça o governo a conter-se dentro de seus justos limites. É por 
isso mesmo que esta planta não nasce e menos floresce sinão em terra ou 
estados livres; é incompatível com o despotismo e mesmo com leis severas 
de mais, pois que fórça o legislador a corrigil-as.”115 

              Nesse tema específico a crítica pode ser considerada interessante e 
válida, pois se o autor de delitos funcionais foi eleito pelo povo, é razoável 
que esse mesmo povo possa julgar seus atos apontados como delituosos. O 
texto de Pimenta Bueno, portanto, poderia ser considerado pelo legislador 
brasileiro também nos dias atuais onde a temática da dificuldade de levar 
adiante julgamentos contra quem detém o poder continua urgente, não 
necessariamente pela observância dos ritos e dos recursos (os quais são 
fundamentais em qualquer caso), mas em grande parte devido à formação do 
poder político no Brasil que implica, muitas vezes, em identificar resistências 
consagradas nessa seara, como destacaria, cem anos mais tarde (1958), 
Raymundo Faoro em sua clássica e crua abordagem a respeito dos “Donos 
do Poder”116.

 Outra importante preocupação de Pimenta Bueno, muito avançada 
para sua época e de abordagem inédita no direito brasileiro, é revelada para 
com o Ministério Público. Considerando que a Constituição do Império de 
1824 praticamente ignorava a existência do Ministério Público e o Código de 
Processo Criminal do Império referia apenas – e de forma superficial – aos 
Promotores Públicos (arts. 36 a 38) e não à Instituição em si, é interessante 
observar que Pimenta Bueno guarde capítulo especial para tratar do 
Ministério Público como tal. 

 Atento para como as legislações estrangeiras já se ocupavam do 
Ministério Público no processo penal, Pimenta Bueno antevia a necessidade 
do Brasil vir a ter um Ministério Público forte e uno, inserindo-o como um 
“órgão importante e indispensável da sociedade e do governo” e destacando 

115 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., p. 39.
116 FAORO, Raymundo. Os Donos do Poder. Formação do Patronato Político Brasileiro. 4ª ed., 
São Paulo: Globo, 2008.
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que “as sociedades modernas têm organisado o ministerio publico como uma 
instituição indispensavel para a boa administração da justiça e mormente 
criminal; instituição que de um lado evita a impunidade e de outro expelle 
dos tribunaes as paixões, a vingança pessoal, o rancor, e substituem esses 
máos princípios pela imparcialidade e pela justiça publica”117. 

 De outra sorte, e mais uma vez buscando um equilíbrio discursivo, 
também fazia ressalvas quanto à forma de comportamento do Ministério 
Público e de sua responsabilidade na condução do poder que lhe deve ser 
conferido, dizendo que se, “Por um lado, o ministerio publico não deve 
incommodar levianamente e menos opprimir injustamente a um só cidadão, 
seria isso um grave crime; e, por outro, deve ser um guarda vigilante e 
energico da ordem publica e repressão dos delictos, por mais importantes 
que sejão os delinquentes.”118.

 Mas o que chama atenção é que Pimenta Bueno – mesmo sendo um 
homem próximo ao Imperador – criticava a falta de estrutura do Ministério 
Público vivenciada no Império, destacando a absoluta incipiência da 
Instituição do Ministério Público, a escassez de seus recursos e a necessidade 
de programar-se sua efetiva unidade: 

“Nosso ministerio publico, assim como quasi todas as nossas instituições, 
por ora é incompleto, sem centro, sem ligação, sem unidade, inspecção e 
harmonia. Soffre de mais a mais lacunas graves nas attribuições conferidas 
a seus agentes, lacunas que muito prejudicão a administração da justiça: 
entretanto, como a instituição está creada, ella se aperfeiçoará com o 
progresso crescente de nossos estudos e melhoramentos legislativos.119 

 E, mais adiante, complementava: 

“O nosso procurador da corôa não tem por nossa lei omissa superioridade 
nem inspecção estabelecida sobre os outros agentes do ministério publico, 
como tanto convinha á boa administração da justiça: nossa instituição não 
tem pois, como já notámos, harmonia, centro nem unidade; os agentes da 
1ª instancia não se entendem com os da 2ª, e nem estes com aquelle que 
devia ser seu chefe perante o supremo tribunal.”120

117 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., p. 50.
118 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., p. 51.
119 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., p. 51.
120 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., p. 54.
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 Por fim, ainda em relação ao Ministério Público, Pimenta Bueno 
esclarecia que essa dificuldade operacional e a lacuna da legislação do 
Império acarretavam prejuízos processuais que vinham em detrimento da 
efetividade processual: 

“É grave a lacuna de nossa lei em não dar aos promotores de comarca 
ajudantes nos termos ou juízos municipaes. A justiça publica não tem ahi 
quem fiscalise a formação da culpa e os julgamentos policiaes, e nem 
quem interponha os recursos que a mesma lei estabelece, mas para cuja 
interposição não ha agentes desde que o promotor da comarca está 
em outro termo. Temos os exemplos dos recursos de que trata a lei nos 
§§ 1º e 2º, e mesmo 3º do seu art. 69; e entretanto não é possível que a 
administração da justiça criminal pare para ir ouvir o promotor que está 
distante dezenas de leguas. Os particulares têm o recurso, mas o ministerio 
publico nesses e outros casos não, o que é muito prejudicial.”121 

 Complementando que: 

“É o resultado da organisação imperfeita ou incompleta do nosso ministerio 
publico: pela falta de agentes delle assim se onera o juiz da instrucção, 
obrigando-o a provocar o julgamento proprio ou ex-officio, contra a máxima 
que sine accusatore nemo condemnari potest.”122 

 Sempre demonstrando preocupação com um processo penal 
equilibrado, Pimenta Bueno defendia que ao lado do Ministério Público 
deveria existir o Defensor Público chamando a atenção para o que já 
determinavam o art. 294 do Códe d’instruction crimminelle de Napoleão (de 
1808), a chamada Novíssima Reforma Judiciária de Portugal (de 1841) em 
seus arts. 1107 a 1109, e, ainda, a legislação norte-americana (nesse caso 
pautada mais na advocacia pro bono). É de se destacar essa preocupação de 
Pimenta Bueno, ainda mais considerando que, passados mais de 160 anos da 
primeira edição da obra em análise, alguns Estados da República Brasileira 
ainda não concretizaram a implementação da Defensoria Pública, a exemplo 
do Paraná e Santa Catarina. É do texto original de Pimenta Bueno123:

Ao par do ministerio publico fôra conveniente que existisse um defensor 
publico. Nada nos parece mais generoso e grande do que tomar a sociedade 
a si a tarefa de fazer examinar cuidadosamente si o indiciado é ou não 
criminoso, e dar-lhe quem o defenda, quando elle não tem.

121 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., p. 56.
122 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., p. 87.
123 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., p. 124.
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Sem um defensor não é mesmo possível esclarecer os debates e illustrar 
a consciencia dos jurados. Si a parte não sabe inquirir suas testemunhas, 
contestar as contrarias, explicar os factos e finalmente defender-se, todo 
o processo se resente, e póde a verdade tornar-se duvidosa, pois que a 
discussão muito importa para patenteal-a. 

 (…)

Nosso codigo não obriga os juizes de direito a dar defensor ao réo, excepto 
si elle é menor ou pessoa miseravel, mas tambem não prohibe; pelo que 
parece que a melhor pratica será de observar esse principio protector, de 
summa equidade e razão natural desde já. Póde o réo não ter meios de 
conseguir que alguem o defenda; opprimido, sem ouvir uma palavra de 
consolação no momento do seu infortúnio, não perderá toda a coragem e 
não comprometterá sua liberdade ou vida? Accuse a sociedade o crime, e 
defenda o homem, que talvez seja innocente!

 A preocupação com a defesa do acusado inscreve-se também em 
sua consideração a respeito da necessidade de se observar o interrogatório 
como meio de defesa e não como instrumento de busca da confissão124. 
As ideias avançadas de Pimenta Bueno defendiam, já em 1849, a não 
utilização de algemas quando da realização do interrogatório, primando pela 
prevalência da presunção de inocência: “Finalmente, neste acto o accusado 
deve estar livre de ferros e acompanhado somente de guardas para impedir 
a tentativa de evasão; assim exige a dignidade do tribunal, a liberdade do 
espírito do accusado e o facto de não estar ainda condemnado e poder em 
breve ser declarado innocente.”125. 

 Como se sabe, esses dois temas (natureza jurídica do interrogatório 
como meio de defesa e uso das algemas), no âmbito da República brasileira 
somente ficaram assim definidos recentemente. O interrogatório como meio 
de defesa no direito brasileiro começou a se delinear com a Lei 9099/95, 
que instituiu os Juizados Especiais Criminais e deslocou o ato para o final 
da instrução processual; ganhou nova dimensão com a lei 10.792, de 1º 
de dezembro de 2003, que acabou com a ideia, até então consagrada na 
jurisprudência nacional, de que o interrogatório seria um ato privativo 

124 “O interrogatorio tem pois o caracter de um meio de defesa: mediante elle póde o 
accusado expôr antecedentes que justifiquem ou attenuem o crime, oppôr excepções contra as 
testemunhas, e indicar factos ou provas que estabeleção sua innocencia. Então elle é o proprio 
advogado de si mesmo, é a natureza que pugna pela conservação de sua liberdade e vida, 
que falla, perante juizes que observão seus gestos e suas emoções.” (BUENO, José Antonio 
Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., p. 141).
125 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., p. 141.
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do juiz, formalizando o contraditório e a ampla defesa; e completou sua 
“transição” com a reforma dos procedimentos dada pela Lei 11.719, de 2008 
quando a inovação referida da Lei dos Juizados estendeu-se a todos os ritos 
do Código. A questão das algemas somente ficou bem definida com a Súmula 
Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal, de 13 de agosto de 2008.

 Impressionam, também, suas referências à necessidade de se 
observar o princípio da não autoincriminação em favor do cidadão acusado 
de um delito: “Si nossa legislação quizesse obrigar um homem a accusar a 
si próprio, falseára os princípios da sãa razão e humanidade, que servem de 
base ás instituições de nossa patria. Ella aboliu os tormentos, os tratos do 
corpo e da alma em toda a sua extensão: Per. e Sz. §204.”126 E, mais adiante, 
depois de fazer referência ao tratamento dado pela legislação inglesa da 
época à questão da confissão, externou expressamente o princípio: “com 
effeito, a lei ou razão natural consagra o principio de humanidade: - “nemo 
tenetur prodere se ipsum””127

 Mais adiante, Pimenta Bueno ainda deixou registrado que a defesa 
é irrenunciável128 e, numa frase, sintetizou a questão do ônus da prova com 
os ares modernos da necessária filtragem à luz da presunção de inocência, 
sustentando que “o accusado não precise fazer prova de sua innocencia, que 
se presume, precisa todavia destruir a que o accusador fizer”129.

 A questão da prisão cautelar e da demora na concessão de fiança 
também são temas de preocupação de Pimenta Bueno, notadamente por 
conta de abusos que indicava terem lugar também naqueles tempos do 
Império e que ainda hoje não estão de todo superados. Enquanto o Código de 
Processo Criminal do Império em seu art. 148 estabelecia o prazo máximo de 
08 (oito) dias para manter o investigado preso quando da formação da culpa, 
Pimenta Bueno, sempre preocupado com as garantias do cidadão, informava 
a respeito dos abusos de alguns magistrados, sugerindo a retomada de 
regras de punição ao juiz relapso: 

“O juiz omisso socorre-se sempre da muita affluencia de negocios graves, 
mas o justo discernimento da relação tem por mais de uma vez condemnado 

126 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., p. 141.
127 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., p. 144.
128 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., p. 153.
129 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., p. 154.
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o abuso, ordenando a soltura. Todavia o remedio não é perfeitamente 
efficaz, cumpria que a lei fizesse responsabilisar similhante omissão. A 
nossa antiga lei de 6 de Dezembro de 1612 §14 impunha penas aos juizes 
que detinhão presos sem culpa formada por mais tempo que o legal; porque 
não restabelecel-a convenientemente?” 

 Para esses casos de abuso, Pimenta Bueno indicava a solução pela 
via do habeas corpus130 e, de forma criativa, para a solução da demora na 
concessão de fiança e da “avaliação excessiva” (demora de avaliação do 
patrimônio do preso) além de criticar com veemência a falha legislativa que 
permitia esses abusos, sugeria a criação da figura da “fiança provisória”, 
como medida prática à solução do impasse que por vezes evidenciou131. 
Interessante que a nova lei das medidas cautelares pessoais (Lei 12.403, 
vigente desde 04 de julho de 2011) que, dentre outras questões, deu novo 
fôlego à fiança no Brasil, vem permitindo o efeito reverso de sua pretensão 
inicial de considerar a prisão cautelar como exceção à regra, fazendo 
com que se verifiquem alguns abusos na adoção de valores excessivos e 
desproporcionais às condições do preso (frise-se: do preso que faz jus à 
liberdade provisória). Reforça-se, portanto, a atualidade da preocupação de 
Pimenta Bueno nessa temática. 

 Seguindo em sua análise crítica dos problemas processuais, Pimenta 
Bueno acabou inclusive demonstrando preocupação com a interpretação da 
lei, notadamente do papel do juiz nessa interpretação frente aos jurados que 
são leigos, destacando a inconveniência de reduzi-la à literalidade: 

“A lei ou será entendida sempre no seu rigoroso sentido e limitação 
litteral, ou terá de estender-se e considerar-se sua inteligência conforme 
os casos e segundo sua razão e fim. Na primeira hypothese não havera lei, 
e portanto não haverá justiça para a maior quantidade de questões que 
occorrem por um sem numero de modos differentes, e isso seria fatal: na 
segunda temos a irremediável necessidade pelo menos da interpretação 
que, cumpre confessar, muito se approxima do poder de fazer a lei. 
Além disso, como os juizes não podem ser responsabilisados somente 
por sua opinião, mas sim por sua ma fé, como a respeito d’aquella so 
se dão recursos, segue-se que muito importa ver como se estabelece a 
magistratura que tem de presidir o jury.”132

130 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., pp. 100 e ss..
131 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., pp. 106 e 107.
132 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., p. 119.



311

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Propostas do Ministério Público do Estado do Paraná 
de alteração legislativa no combate à corrupção e à 
impunidade

Considerações acerca da necessidade de 
homologação do Termo de Ajustamento de Conduta 
pelo Conselho Superior do Ministério Público do 
Estado do Paraná

Pessoas em situação de rua e direitos prestacionais

O direito à consulta prévia às comunidades indígenas 
e a atuação do Ministério Público para a sua 
concretização

Fonte normativa da legitimação extraordinária 
no novo Código de Processo Civil: a legitimação 
extraordinária de origem negocial

As mudanças da nova lei do divórcio em matéria de 
dissolução do casamento

Código civil brasileiro: Entre avanços e retrocessos

O Fundamento Moral do Direito à boa administração

Proteção à infância e juventude: é preciso mudar o 
“foco”

IDEB 2013

Pimenta Bueno: ideias precursoras do processo 
penal brasileiro no Segundo Império

4. Seção Interprosa
Dona Helena

A urgência nossa de cada dia

5. Seção Prata da Casa
Edição 2014 - “Ação Inovadora” - Cadastro da Prática 
ou Ideia

6. Seção Estudante
Ações Coletivas para a tutela de Direitos Individuais 
Homogêneos: Por uma racionalização do Serviço 
Justiça

7. Resenha
As lógicas das provas no processo, de Deltan

8. Jurisprudência Comentada Cível
Da aplicação da Lei de Improbidade Administrativa 
aos Agentes Políticos

9. Jurisprudência Comentada Penal
A Súmula n.º 521 do Superior Tribunal de Justiça e 
a questão afeta à ilegitimidade ativa do Ministério 
Público para a execução da pena de multa: 
Deformação de uma alteração legislativa ou mero 
pragmatismo?

10. Espaço Centros de Apoio
A ADI 1.842/RJ e a Lei 13.089/2015: novos 
paradigmas jurídicos para as Regiões Metropolitanas 
brasileiras?

A busca domiciliar de drogas e a apreensão de 
direitos fundamentais

 Ainda inspirado pela ideia de busca da verdade, Pimenta Bueno 
sustentou que não obstante as partes devessem formular perguntas para 
as testemunhas, o juiz e os jurados também poderiam complementar essa 
inquirição133 e o juiz poderia realizar diversas diligências ex officio134, o que 
hoje é lido como fora do que se pretende com um processo penal que se 
preocupe com as garantias e que seja pautado por um “sistema acusatório”. 
Mesmo assim, Pimenta Bueno também fez ponderações críticas a esse 
respeito, as quais, para além de todos os temas relevantes e inéditos em 
sua obra, vistos acima, foram centradas implicitamente nessa temática dos 
sistemas processuais penais, hoje bastante acentuada na doutrina nacional, 
as quais agora se selecionam como merecedoras de destaque frente ao texto 
e às fontes de Pimenta Bueno, como se passa a expor.

5. Pimenta Bueno e o discurso dicotômico europeu dos sistemas 
processuais penais

 Antes de ingressar na análise dos discursos sistemáticos europeus 
e entender porque eles não refletiram de forma decisiva no texto de 
Pimenta Bueno, deve-se fazer uma pequena incursão comparativa entre os 
loci de fala. 

 Como se sabe, o Brasil não vivenciou a plenitude dos mais de dois mil 
anos de história e da oscilação discursiva processual penal europeia. Ainda 

133 “Na forma do cod., depois que o juiz pergunta o que é de costume, são as próprias partes 
que inquirem as testemunhas; e esse preceito é sábio, porque são sem duvida ellas as que 
conhecem os factos e circumstancias, que precisão provar os pormenores e esclarecimentos 
convenientes, como bem pondera Philips p. 183, Quichar p. 386. Entretanto o juiz de direito, 
que conserva a policia da sessão ou audiencia, e que tem o dever de esclarecer a verdade, 
não deve consentir que a dexteridade do advogado da accusação envolva a testemunha em 
sophismas e contradicções cavilosas. Logo que o accusador haja concluído sua inquirição, 
póde o réo ou seu advogado fazer as perguntas que julgar convenientes ás testemunhas da 
accusação, e oppôr as observações que possão esclarecer ou invigorar seu depoimento sem 
todavia injurial-as.(...) O juiz de direito e os jurados podem tambem dirigir ás testemunhas as 
perguntas que fôrem necessarias para obter os esclarecimentos, que julgarem precisos para 
melhor intelligencia do depoimento ou do facto e suas circumstancias; mas não sobre factos 
ou crimes novos ou diversos da accusação, por isso mesmo que não são accusadores: cod. Art. 
282, N.R.J. arts. 1057 e 1133, cod. fr. Arts. 319 e 328.  (BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 
2ª ed., pp. 148 e 149).
134 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., p. 154.
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que os braços das Inquisições da Igreja Católica possam ter sido sentidos 
em terras tupiniquins135, diversamente do que ocorreu em Goa (Índia) e, no 
âmbito da versão espanhola, com a instalação dos Tribunais da Inquisição no 
México e no Peru136, não chegou a se instalar física e permanentemente aqui 
um dos Tribunais da Inquisição portuguesa que operaram naquele país entre 
os anos de 1536 a 1822137. 

 O Brasil, de 1591 (quando o primeiro visitador da Inquisição chega ao 
Nordeste138) a 1821, foi um território subordinado ao Tribunal da Inquisição 
de Lisboa e durante esses 230 anos, segundo as detalhadas pesquisas de 
Anita Novisnsky139, 1076 (mil e setenta e seis) pessoas foram submetidas 
aos processos da Inquisição. Para saber o que isso representa em termos 
comparativos, os demais Tribunais da Inquisição vinculados a Portugal 
(Lisboa, Coimbra, Évora e Goa), entre os anos de 1536 a 1767, produziram 
44.817 (quarenta e quatro mil, oitocentos e dezessete) pessoas submetidas 
a processos de Inquisição, segundo Francisco Bethencourt140. 

 É claro que não se ignora que o Brasil foi o local para onde foi 
mandada a maior parte dos condenados à pena de degredo pelos tribunais 
inquisitoriais portugueses e outros tantos também foram degredados pela 
justiça secular141, mas esse quadro não alcança a dimensão mítica que foi 
inadvertidamente insculpida e difundida em tempos passados, inclusive nos 
bancos escolares da infância brasileira, no sentido de o povo brasileiro teria 
sido formado apenas por “criminosos” e pela “escória” expulsa da Europa. 
Diferente desse panorama, como hoje se sabe, no campo do processo 

135 Sobre o tema vide, dentre outros: VAINFAS, Ronaldo. Confissões da Bahia: santo ofício 
da inquisição de Lisboa. São Paulo: Companhia das Letras, 1997; NOVINSKY, Anita Waingort. 
Inquisição: prisioneiros do Brasil. Séculos XVI a XIX. 2ª ed., São Paulo: Perspectiva, 2009; 
PIERONI, Geraldo. Banidos: a inquisição e a lista dos cristãos-novos condenados a viver no 
Brasil. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003.
136 BETHENCOURT, Francisco. Ob. Cit., p. 52.
137 Conforme BETHENCOURT, Francisco. História das Inquisições. Portugal, Espanha e Itália. 
Séculos XV-XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 10.
138 VAINFAS, Ronaldo. Ob. Cit., p. 05.
139 NOVINSKY, Anita Waingort. Ob. Cit., p. 31.
140 BETHENCOURT, Francisco. Ob. Cit., p. 315.
141 PIERONI, Geraldo. Os Excluídos do Reino. 2ª ed., Brasília: Editora Universidade de 
Brasília, 2006, p. 12.
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canônico inquisitorial, a maioria dos degredados para o Brasil (52,7%)142 
eram os chamados cristãos-novos, isto é, judeus obrigados a se converterem 
ao cristianismo por imposição da Igreja Católica e, também, por pressão dos 
Reis Católicos de Espanha e Portugal143. Mesmo convertidos, continuava-se 
enxergando neles hereges em potencial144. 

 Não se olvida, por óbvio, que outros tantos degredados vieram 
ao Brasil por conta da atuação da justiça secular, conforme também alerta 
Geraldo Pieroni145, valendo o registro de que apenas 34 (trinta e quatro) 
crimes eram punidos com a pena de degredo ao Brasil como se vê do texto 
das Ordenações Filipinas (vigentes ao longo do período colonial brasileiro até 
o Código Criminal do Império em 1830)146.

 Ou seja: a distância, por si só, não impediu as visitas dos inquisidores 
ao Brasil e não impediu que vários processos fossem aqui instaurados e que 
o Brasil fosse palco preferencial para a execução das penas de degredo. Mas, 
em comparação com os demais locais onde estiveram sediados os Tribunais da 
Inquisição portuguesa, o número de execuções se revela significativamente 
inferior ao que se produzia na Europa e a maioria dos banidos ao Brasil eram 
apenas divergentes de crença religiosa e não necessariamente pessoas de 

142 PIERONI, Geraldo. Banidos: a inquisição e a lista dos cristãos-novos condenados a viver 
no Brasil. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003, pp. 39, 40: “Cerca de 80% dos processos 
contidos nos arquivos da Inquisição referem-se ao judaísmo. A manutenção dos tribunais da 
fé dependia fundamentalmente dos cristãos-novos como fonte de recursos. Para a Inquisição 
de Évora, entre os anos 1533 e 1668, nos 8.644 processos, 7.269 referem-se aos acusados 
de judaísmo; essa cifra representa 84% dos casos perseguidos pelo Santo Ofício. Entre 439 
penitentes relaxados à justiça secular, 433, ou seja, 99% foram condenados por judaísmo. Em 
Lisboa, entre 1540 e 1629, foram condenadas 5.090 pessoas, das quais 3.770, ou seja, 68,7% 
eram cristãos-novos. Dos 340 relaxados à justiça secular, 328, ou seja, 96,5%, eram cristãos-
novos. Finalmente, no tribunal de Coimbra, em seus 17 autos-da-fé celebrados entre 1567 e 
1599, todas as 144 pessoas que foram entregues ao braço secular para serem conduzidas às 
fogueiras eram cristãos-novos.”.
143 SARAIVA, Antonio José. A Inquisição Portuguesa. 3ª ed., Lisboa: Publicações Europa-
América, 1964, p. 21.
144 PIERONI, Geraldo. Ob. Cit., p. 65.
145 PIERONI, Geraldo. Os Excluídos do Reino. 2ª ed., Brasília: Editora Universidade de Brasília, 
2006, pp. 39 e ss..
146 PIERANGELLI, José Henrique. Códigos Penais do Brasil: evolução histórica. Bauru: Jalovi, 
1980, pp. 17 e ss..
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má-índole147, situação que - repita-se: numa visão comparativa com o que 
se dava na Europa - minimizava o impacto desta estrutura processual e do 
cotidiano das execuções capitais.

 Ademais, a par da diferença de trato de atuação das Inquisições 
Portuguesas vista acima, o Brasil também não vivenciou séculos de caldo 
cultural monárquico com a mesma intensidade dos europeus, já que a Corte 
portuguesa somente aportou por aqui em 1808 e, assim, não obstante o 
discurso iluminista tenha produzido frutos na condução de uma oposição 
nativa à monarquia, na doutrina de Pimenta Bueno serviu mais como 
mecanismo de acomodação do exercício desse poder, naquilo que se usou 
denominar de absolutismo-ilustrado brasileiro. 

 Outro aspecto de igual relevância para essa abordagem introdutória 
é que o chamado “feudalismo brasileiro”148 também não guarda necessária 
similitude com aquele europeu149, não obstante um arremedo desse 
modelo possa ser identificado principalmente no período colonial e, de 
forma mais intensa, no interior do país, através dos senhores de engenho 
e sua gente subordinada e escravizada150. Também não se desconsidera 
que particularmente na França do século XVIII, já havia se dado o início de 
uma espécie de reforma agrária e os camponeses geralmente eram livres e 
donos de suas terras151. Sucede que, mesmo tendo essa condição de “livres”, 

147 PIERONI, Geraldo. Ob. Cit., p. 50: “Os acusados de judaísmo representam mais da 
metade de todos os réus punidos com o banimento para o território brasileiro (52,7%). 
Deles, as mulheres constituem a maioria (65%).” Pieroni também apresenta, na mesma p. 
50, uma tabela classificatória dos que foram banidos para o Brasil, de onde se extrai que o 
segundo maior número de condenados banidos para o Brasil foram pelo delito de Bigamia 
(14,9%), seguidos, dos condenados por Falsidades (9,3%), Feitiçaria (7,3%), Sodomia (4,2%), 
Revelações de Segredo (3,1%), Visões (2,4%), Blasfêmias (1,7%), Solicitações (1,2%) e diversos 
outros “delitos” (3,2%).
148 Para emprestar a expressão cunhada por FAORO, Raymundo. Ob. Cit., p. 153.
149 Há também uma discussão relacionada à não verificação do feudalismo em Portugal. 
António Manuel Hespanha, depois de discorrer sobre o tema, sintetiza seu modo de ver a 
questão, dizendo que “não se pode falar de um direito feudal em Portugal, justamente porque 
aos senhores de terras nunca foram concedidos os instrumentos para o instruir. Por um lado, 
poder de fazer leis. Por outro, o poder de julgar em última instância, o que permitiria criar 
práticas jurisprudenciais eventualmente específicas” (HESPANHA, António Manuel. Cultura 
Jurídica Europeia. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2005, pp. 188-189).
150 FAORO, Raymundo. Ob. Cit., p. 154.
151 Dentre outros: TOCQUEVILLE. Alexis de. O Antigo Regime e a Revolução. Tradução de 
Rosemary Costhek Abílio. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009, p. 30.
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ainda assim lhes eram cobrados pesados tributos feudais o que, agregado às 
dívidas contraídas pela “extravagância de Versailles” e somada aos favores 
concedidos aos norte-americanos em sua guerra pela independência contra 
os ingleses, contribuíram para a adesão em massa à Revolução Francesa152. 
Quanto ao Brasil, não obstante se tenha experimentado uma tentativa de 
liberdade frustrada com a Inconfidência Mineira, inspirada mais na Revolução 
Americana e sufocada no mesmo ano da queda da Bastilha (1789)153, e 
tenham ocorrido diversas revoltas pontuais ao longo do Império154, nenhuma 
delas teve a dimensão do que representou a Revolução Francesa, seja em 
princípios, seja em adesão popular, seja em produção subsequente do regime 
de terror na linha dos comitês de salvação pública de Robespierre. As duas 
realidades, portanto, são diversas, e não obstante possa haver identidade de 
discursos, muitas vezes as práticas não eram correspondentes, como, aliás, 
denunciou Pimenta Bueno.

 Enfim, seguindo o pensamento de Sérgio Buarque de Hollanda, é 
possível dizer que:

“trouxemos de terras estranhas um sistema complexo e acabado de 
preceitos, sem saber até que ponto se ajustaram às condições da vida 
brasileira e sem cogitar das mudanças que tais condições lhe importam. 
Na verdade, a ideologia impessoal do liberalismo democrático jamais se 
naturalizou entre nós. (…) A democracia no Brasil foi sempre um lamentável 

152 HOBSBAWN, Eric J.. A Era das Revoluções. 1789-1848. 19ª ed.. Tradução para o português 
de Maria Tereza Lopes Teixeira e Marcos Penchel. São Paulo: Paz e Terra, 2005, p. 89.
153 Dentre outros, vide: FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: Edusp, 2007, pp. 114 e ss.
154 A exemplo da Confederação do Equador e das revoltas provinciais. Boris Fausto, no entanto, 
pondera a respeito da Confederação do Equador, que “A viajante inglesa Maria Graham, 
que esteve no Recife tentando alcançar um acordo entre as partes, comparou, guardadas as 
proporções, o ambiente do palácio governamental ocupado pelos rebeldes ao da Convenção 
Nacional, na Revolução Francesa. Viu as dependências palacianas ocupadas por elementos 
populares – verdadeiros “sans culottes” – de olhos arregalados e ouvidos à escuta, à espera 
de traições e ciladas.” (FAUSTO, Boris., Ob. Cit. p. 153). Sérgio Buarque de Hollanda também 
ingressou nessa análise: “A própria revolução pernambucana de 1817, pode-se dizer que, 
embora tingida de “ideias francesas”, foi, em grande parte, uma reedição da luta secular 
do natural da terra contra o adventício, do senhor de engenho contra o mascate. Vitoriosa, 
é pouco provável que suscitasse alguma transformação verdadeiramente substancial em 
nossa estrutura político-econômica. Sabemos bem que, entre os condutores do movimento, 
muitos pertenciam de fato à chamada nobreza da terra, e nada indica que estivessem 
intimamente preparados para aceitar todas as consequências de seu gesto, despindo-se das 
antigas prerrogativas.” (HOLLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 26ª ed.., São Paulo: 
Companhia das Letras, 1995, p. 86.)
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mal-entendido. Uma aristocracia rural e semifeudal importou-a e tratou de 
acomodá-la, onde fosse possível, aos seus direitos ou privilégios, os mesmo 
privilégios que tinham sido, no Velho Mundo, o alvo da luta da burguesia 
contra os aristocratas.155

 Essa diferença de trato, esse modelo não necessariamente 
preocupado com um país realmente democrático, a influência de formação 
conimbricense dos Lentes da incipiente Faculdade de Direito de São Paulo 
e, particularmente, o distanciamento das doutrinas italianas contribuíram 
para Pimenta Bueno não produzir em sua obra de processo penal uma 
diferença sistemática entre dois modelos processuais. Ele sequer referiu à 
ideia de que pudesse haver dois sistemas antagônicos ou, até mesmo o que 
alguns autores italianos já referiam, pudesse haver um “sistema misto”. 
Nada especificou a respeito de um processo inquisitório e outro acusatório. 
Aliás, de todas as fontes de sua pesquisa, acima pontuadas, apenas uma 
delas – a do francês Ortolan, de 1855 – chegou a referir à dicotomia 
sistemática, sem, contudo, proceder qualquer aprofundamento de análise. 
Para além da obra de Ortolan somente se a generosidade permitir enxergar 
alguma referência da dicotomia de sistemas na abordagem histórica 
realizada por Faustin Hélie no primeiro volume de seu Tratado156 e na rápida 
e sintética passagem encontrada na obra do jurista português Joaquim José 
Caetano Pereira e Souza157. Repita-se: dos autores de referência usados por 
Pimenta Bueno, é apenas Ortolan quem desenvolve análise sistemática da 
dicotomia inquisitório versus acusatório, conforme se ilustra agora com as 
seguintes passagens: 

“Quanto ao processo, ele começa na era bárbara pelo princípio acusatório, 
com a publicidade dos debates, e o acusador é posto contraditoriamente 
em face do acusado, sob a ameaça da pena de talião se ele sucumbe.”158

(…)

155 HOLLANDA, Sérgio Buarque. Ob. Cit., p. 160.
156 HÉLIE, Faustin. Ob. Cit., pp. 08 e 09; pp. 398 e ss. e pp. 506 e ss..
157 SOUZA, Joaquim José Caetano Pereira e. Ob. Cit., p. 108, quando este refere: “Nos Processos 
Ordinarios a Accusação se faz ou pela Parte, ou na falta della pela Justiça; e nesta differença o 
Processo póde dividir-se em Accusatorio, e Inquisitorio.”.
158 ORTOLAN, M. Ob. Cit., p. 22. Tradução livre. No original, em francês: “Quant à la procedure, 
elle commence sous l’ere barbare par le príncipe accusatoire, avec publicite des débats, et 
l’accusateur posé contradictoirement en face de l’accusé, sous la menace de la peine du talion 
s’il succombe.”
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“Mas em seguida, no século treze, por seu caráter letrado, por sua propensão 
à preocupar-se com o estado das consciências e a procurar e a penetrar, ele 
levou a produzir, à desenvolver gradualmente um novo sistema de processo 
penal, o sistema inquisitório, que é admitido pela primeira vez como um 
proceder inferior para casos excepcionais, mas que acaba por dominar e 
por excluir o sistema acusatório que a Igreja tinha do direito romano, como 
a feudalidade o manteve dos bárbaros.”159

(…)

“Enfim, quanto ao processo penal: 1º sistema acusatório e publicidade, com 
a obrigação para o acusado de se purgar, e o juramento, o combate ou as 
ordálias como meios de decisão; 2º sistema inquisitório, com a tortura, a 
instrução escrita, o segredo, as provas legais e o julgamento em partes; 3º 
sistema misto, começando pela informação inquisitorial, terminando pelo 
processo acusatório, com a obrigação para o acusador de provar, o debate 
oral, as provas de consciência e a publicidade.”160

 Considerando que Pimenta Bueno referiu a obra de Ortolan como 
fonte de pesquisa – e particularmente usou esta mesma edição cujos trechos 
foram acima transcritos – presume-se que tenha lido o texto integralmente 
e, assim, deve ter se inteirado a respeito da dicotomia sistemática. De 
qualquer forma é fato que a desconsiderou por completo na exposição de 
suas ideias. Pode-se fazer algumas ilações do porque dessa “lacuna” e a 
melhor explicação que ocorre é que talvez Pimenta Bueno tenha observado 
que todos os demais autores que lhe serviram de base – acima já referidos – 
também ignoravam a análise dos sistemas processuais penais, o que, aliado 

159 ORTOLAN, M. Ob. Cit., p. 24. Tradução livre. No original, em francês: “Mais ensuite, au 
treizième siècle, par son caractere lettré, par sa propension à s’inquiéter de l’état des 
consciences et à chercher a y pénétrer, elle est amenée à produire, à développer graduellement 
un nouveau système de procédure pénale, le systéme inquisitoire, qui n’est admis d’abord que 
comme un procédé inferieur pour des cas exceptionnels, mais qui finit par dominer et par 
exclure le systéme accusatoire que l’Eglise tenait du droit romain, comme la féodalité l’avait 
tenu des barbares.”
160 ORTOLAN, M. Ob. Cit., p. 25. Tradução livre. No original, em francês: “Enfin, quant à la 
procédure pénale: 1º systéme accusatoire et publicite, avec l’obligation pour l’accusé de 
se purger, et le serment, le combat ou les ordalies comme moyens de décision; 2º systéme 
inquisitoire, avec la torture, l’instruction écrite, le secret, les prouves légales et le jugement 
sur pièces; 3º systéme mixte, commencent par l’information inquisitoriale, termine par le 
procédé accusatoire, avec l’obligation pour l’accusateur de prouver, le débat oral, les preuves 
de conscience et la publicite.”
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à falta de pesquisa de autores italianos161, fez com que este não lhe tenha 
parecido um tema relevante. 

 Em contraponto pode-se dizer que isso não é necessariamente 
negativo ou que possa diminuir a importância da obra de Pimenta Bueno, 
pois os autores italianos oitocentistas pautaram seu discurso numa 
construção histórica no estilo do “continuísmo crescente”162 não levando 
em conta o alerta que hoje pontua Paolo Grossi163, no sentido de que, ao 
não estar atento à constante “continuidade/descontinuidade”, incorre-se no 
problema mais grave da investigação histórica164. Ou seja: foi no campo da 

161 A exemplo daquele que foi o precursor do discurso dicotômico de sistemas: CARMIGNANI, 
Giovanni. Teoria delle leggi della sicuritezza sociale, Tomo IV, Pisa: Fratelli Nistri, 1832, pp. 
32 e 175: “É, então, na índole do espírito humano, e é coerente à diversidade dos métodos 
de pesquisar ou de demonstrar uma verdade, a distinção do processo “accusatorio”, 
assim chamado porque o acusador é quem o move e adere, e o processo “quesitorio” ou 
“investigatorio”, assim chamado porque o juiz, com base em fundamentos prováveis, institui 
de ofício a pesquisa da verdade, ou do falso nas notícias que conhece...” (…) “Estas observações 
parecem confirmar que as probabilidades judiciárias formam um corpo de ciência; que nos 
livros dos práticos estão contidos os dados necessários a dar-lhes um sistema, e que não 
falta nada quando se queira diretamente decidir a sorte dos acusados, senão um trabalho, 
o qual coordenando regras esparsas, que nos livros dos práticos encontram-se jogadas as 
bases deste sistema científico, o qual não pode surgir todo de uma vez, mas pode, recolhendo 
progressivamente os casos decididos pelos seus verdadeiros caracteres, chegar um dia à sua 
maior perfeição.” Tradução livre. No original, em italiano: “È dunque nelle indole dello spirito 
umano, ed è coerente alla diversità de’metodi di rintraciare, o di dimostrare una verità la 
distenzione del processo “accusatorio” detto così perchè l’accusatore lo muove e asserisce, e il 
processo “quesitorio o investigatorio” detto così perchè il giudice sopra fondamenti probabili 
istituisce di proprio uffizio la ricerca del vero, o del falso nelle notizie che acquisca...” (…) 
“Queste osservazioni sembrano confermare che le probabilità giudiciaire formano un corpo di 
scienza: che ne’libri de’ pratici si contengono i dati necessari a darle un sistema, e che altro non 
manca ove si voglia rettamente decidere della sorte degli accusati se non un lavoro, il quale 
coordinando le sparse regole, che ne’ libri dei pratici incontransi getti le basi di questo sistema 
scientifico, il quale non può sorgere tutto in un tratto, ma può, raccogliendo progressivamente 
pe’ loro veri caratteri i casi decisi, giungere un giorno alla sua maggior perfezione.”
162 Vale aqui a crítica deste estilo de “construção” de um discurso, destacada, dentre outros, 
por António Manuel Hespanha: “Para aqueles que tinham contacto com a historiografia geral 
mais moderna, nomeadamente com o movimento dos Annales, a falta de distanciamento 
histórico era naturalmente chocante. Mas tornava-se ainda mais, quando se analisava 
a política implícita nesta historiografia “da continuidade”. Com efeito, a ideia de uma 
continuidade, de uma genealogia, entre o direito histórico e o direito do presente era tudo 
menos inocente, do ponto de vista das suas consequências no plano da política do saber 
(jurídico).” (HESPANHA, António Manuel. Ob. Cit., p. 54).
163 GROSSI, Paolo. O Direito entre Poder e Ordenamento. Tradução do italiano de Arno Dal Ri 
Junior. Belo Horizonte: Del Rey, 2010, p. 43.
164 No mesmo sentido. FONSECA, Ricardo Marcelo. Introdução Teórica à História do Direito 
(Biblioteca de História do Direito). Curitiba: Juruá, 2009, pp. 35-36.
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análise histórica crescente e contínua que os italianos acabaram chegando 
a conclusões classificatórias estanques que aprofundaram a dicotomia, 
traçando antagonismos tão precisos entre os dois sistemas processuais 
penais, a ponto de enxergá-los “puros”. 

 Mas o que importa é que mesmo não trabalhando com a dicotomia 
dos sistemas, Pimenta Bueno conseguiu ir ao ponto nodal e que não havia 
ainda sido percebido por suas fontes de pesquisa estrangeiras. Tratou do 
papel do juiz no processo penal, da necessidade da separação das funções de 
acusar e julgar e, mais do que isso – e daí o brilhantismo de sua abordagem 
– explicitou o porquê de se evitar que o juiz produza provas.

 De fato, quando Pimenta Bueno analisou a questão do papel do Juiz 
na iniciativa ex officio do processo e sua simultânea atividade de produção 
da prova, traçou uma crítica acentuada às regras do Código de Processo 
Criminal do Império que merecem transcrição literal165:

“Independentemente dos meios que temos indicado, póde o processo 
criminal nascer da iniciativa do próprio juiz, em virtude dos deveres que a 
lei impõe a seu officio.

O cod. arts. 138, 141 e 206, e regul. arts.256, 262 e seg., mandão que o juiz 
proceda, na formação da culpa, nos casos que admittem  denuncia, ainda 
quando não haja denunciante.

Si em relação aos próprios delegados e subdelegados de policia essa 
disposição offerece inconvenientes, por isso que accumula nas mãos delles 
duas especies distinctas de funcções, esses inconvenientes são ainda 
maiores em relação aos juizes municipaes, que são os nossos juizes de 
pronuncia, que a decretão ou sustentão.”   

 Logo em seguida Pimenta Bueno acabou tendo o cuidado de alertar 
para a questão da condição humana do Magistrado, que traz consigo, a 
exemplo de qualquer ser humano, seus preconceitos e prejuízos de valor. 
Não obstante o trecho possa ser considerado longo, parece imprescindível 
que aqui também se transcreva ipsis litteris, para dar bem a dimensão da 
crítica e do avançado modo de pensar identificado nessa pioneira obra de 
processo penal no Brasil166:

165 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., pp. 87 e 88.
166 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., pp. 87 e 88.
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“A missão de indagar dos crimes e de seus autores, de gerar as prevenções 
mais ou menos exactas, de proceder nos termos da informação provisoria 
ou meramente preparatoria, é sem duvida muito diversa e mesmo 
incompatível com a missão que autorisa a examinar, apreciar e decidir do 
valor desses indícios ou actos preparatorios. O encargo de provocar a acção 
criminal e de accusador oficial é também incompatível com a autorisação 
de proceder elle mesmo á actos de instrucção, embora preparatória, ao 
menos em regra geral.

É essencial combinar o que a ordem publica reclama com as garantias 
das liberdades individuaes. O que faz o juiz, quando procede ex officio? 
Constitue-se simultaneamente julgador e parte adversa do delinquente; dá 
a denuncia a si proprio, escolhe as testemunhas e inquire-as perguntando o 
que julga conveniente, e por fim avalia as provas que elle creou, e pronuncia, 
ou não, como entende! Ha nisto garantia alguma?

O juiz não deve ser sinão juiz, arbitro imparcial, e não parte. Ainda mesmo 
prescindindo dos abusos que essa accumulação facilita, uma tal confusão 
tende por si mesma a desvairar o espirito do julgador. Em verdade, quando 
elle é obrigado a crear em seu próprio espirito as primeiras suspeitas 
de quem seja o autor do crime, em vez de somente apreciar as que lhe 
são apresentadas, essas impressões influirão depois por modo perigoso. 
O amor próprio de sua previdência convidará a que não aprecie bem as 
contradições ou razões oppostas, a que faça triumphar sua penetração: elle 
julgará antes de ser tempo de julgar.”

O mesmo empenho e preocupação com essa questão também aparece em 
seu “Direito Publico Brazileiro e Analyse da Constituição do Imperio” (1857), 
quando Pimenta Bueno coloca sua preocupação de serem juízes diferentes 
aqueles da pronúncia e do julgamento167:

 “…Com efeito, o que interveio na pronuncia póde mesmo involuntariamente 
ficar prevenido, perder a imparcialidade, a plena liberdade de espirito que o 
julgador deve ter. A tarefa da pronuncia é de descobrir indícios, de combina-
los; o amor próprio se interessa e o pensamento dominante é de não deixar 
que o crime fuja.

Se fôr o mesmo magistrado quem tem de julgar a final, elle quererá por 
ventura alguma ou sustentar seus actos anteriores, sua previsão mesmo 
mediante alguma dubiedade; em todo o caso é útil que não haja a 
possibilidade de abuso ou erro de uma mesma pessoa em dous actos tão 
importantes. 

167 BUENO, José Antonio Pimenta. Direito Publico Brazileiro, p. 340
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 E, mais adiante, nesta mesma obra, ao tratar da necessidade 
do duplo grau de jurisdição, insiste na questão humana dos magistrados, 
dizendo que “esses juizes são homens, e como taes podem algumas vezes 
errar, ou por paixões olvidar-se de seus deveres sagrados”168.

 Em síntese: o que se verifica dos textos de Pimenta Bueno é que ele 
traz uma evidente preocupação com o fato dos juízes serem humanos e, como 
tais, possuírem uma natural ausência de neutralidade, ainda que, como já 
destacado, seja certo que Pimenta Bueno não tenha usado essa terminologia. 
O mais curioso, no entanto, é que esse autor brasileiro, oitocentista, inserido 
até o pescoço na estrutura do poder imperial, influenciado pela visão 
positivista preponderante no século XIX, a qual, ainda que não tenha atuado 
num “bloco monolítico”, como pondera Ricardo Marcelo Fonseca,169 também 
marcou o pensamento de Pimenta Bueno170, tenha ingressado nessa análise. 
É realmente impressionante como esse avançado modo de pensar a questão 
do papel do Juiz no processo penal tenha surgido nesse ambiente e nesse 
período, a despeito de Pimenta Bueno referir que o tema tenha sido 
debatido na discussão que em 1808 resultou no Códe d’instruction criminelle 
de Napoleão, finalizando essa análise com a incisiva colocação de que “Nada 
porém justifica o procedimento official qual nossa lei estabelece, abuso 

168 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., p. 345.
169 FONSECA, Ricardo Marcelo. Ob. Cit., p. 54.
170 A exemplo das seguintes passagens extraídas da Introdução da obra Direito Publico 
Brazileiro, Primeira Parte, pp. III e V: “Fazer amar as leis é um dos maiores segredos e cuidados 
de uma legislação sábia” (…) “No pequeno contingente, que offerecemos especialmente á 
mocidade brasileira, fomos sempre fieis aos dous princípios que nos dominão, “ordem e 
liberdade”: são sentimentos de nossa convicção sincera e profunda.”. Em discurso como 
Senador Pimenta Bueno também relembrou essa visão, dizendo: “Senhores, em todas 
as sociedades politicas há sempre dous grandes interesses, que não são inimigo, mas que 
mutuamente se contém, se inspeccionão; um é o que se chama progresso, isto é a ideia do 
desenvolvimento, da innovação, do aperfeiçoamento das instituições, do desenvolvimento das 
outras relações do bem ser e felicidade social, é o  - partido liberal – que é sem duvida um 
partido muito legitimo. A par dele há outro interesse, que também deve persistir sempre: 
é o interesse da conservação, da permanência, da estabilidade, das leis fundamentaes, 
é o pensamento superior da ordem, da autoridade legal, da vida das instituições, que não 
devem ser alteradas senão em termos regulares e com profunda meditação – é o partido 
conservador. Elle não impede o progresso, mas quer que seja meditado.” (BRASIL. Annaes do 
Senado do Imperio do Brasil. Primeiro Anno da 12ª Legislatura. Sessão de 1864. De 1º a 29 
de fevereiro. Volume II, Congresso Nacional. Senado Federal, Rio de Janeiro: Typ. do Correio 
Mercantil, 1862, p. 162, obra digitalizada, disponível em <www.books.google.com>, acesso 
em 16 de dezembro de 2011).
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nascido dos antigos erros, abuso proscripto pelo virtuoso Melesherbe; je 
cherche ici des juges, et je ne trouve que des accusateurs.”171 172

6. Conclusão

 De tudo quanto acima destacado o que mais importa é considerar 
que em meados do Século XIX, no Brasil, num período de naturais dificuldades 
de acesso à doutrina europeia em sua forma ampla e, por contraditório 
que possa parecer, mesmo diante da grande influência do pensamento 
eurocêntrico no Brasil Imperial, o primeiro doutrinador genuinamente 
brasileiro teve ideias tão avançadas mesmo para sua época, seja no que diz 
respeito ao direito processual civil, seja quanto ao direito constitucional, seja 
em relação ao direito internacional privado, e seja, particularmente, no que 
concerne ao direito processual penal.

 Por sua formação, pelos seus exemplos dados em vida, por sua 
dedicação ao estudo do Direito e pelo texto de suas obras, Pimenta Bueno 
pode ser considerado um jurista pioneiro na formação da cultura jurídica 
brasileira em defesa dos direitos dos cidadãos, a ponto de ser chamado por 
alguns de “Bandeirante do Direito Brasileiro”173, de “Blackstone brasileiro”174, 
de “Constitucionalista do Império175” e de “Esteio da Liberdade”176.

 Ao mesmo tempo em que personificou o ideal de homem do 
Império, defendendo-o inclusive do próprio Imperador, como se viu, José 

171BUENO, José Antonio Pimenta. Apontamentos Sobre o Processo Criminal Brasileiro, 2ª 
ed., p. 88.
172 Pimenta Bueno aqui refere-se a Guillaume-Chrétien de Lamoignon de Malesherbes, que 
viveu no século XVIII e teria pronunciado essa frase na defesa que patrocinou do Rei Louis XVI, 
conforme explica LAMARTINE, A. de. Histoire de la Révolution Française – 1793. Washington, 
1869, pp. 30 e 31, obra digitalizada, disponível em <www.books.google.com>, acesso em: 30 
de janeiro de 2012. A frase é indicada por Lamartine com a seguinte variação: “Je cherche 
parmi vous des juges, et je n’y vois que des accusateurs!”. Tradução livre do francês da frase 
como citada por Pimenta Bueno: “eu procuro aqui juízes, mas somente encontro acusadores”. 
173 SALGADO, J. A. Cesar. Ob. Cit.
174 BRANCO, Vitorino Prata Castelo. Ob. Cit., p. 65.
175 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Pimenta Bueno, o Constitucionalista do Império. In: 
Revista da Faculdade de Direito de São Paulo. Volume LXXII, 2º Fasc., São Paulo: USP, 1977, 
pp. 123-131.
176 BRANCO, Vitorino Prata Castelo. Ob. Cit.
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Antonio Pimenta Bueno revelou-se um doutrinador de rara grandeza, de 
espírito elevado, preocupado com temas que ainda hoje, em pleno século 
XXI, não conseguiram ser plenamente resolvidos no Brasil.

 É o momento, portanto, de toda a “moderna” doutrina brasileira 
rever suas fontes primárias e nelas aprender o que o tempo, por vezes, 
não permitiu acompanhar. Os “Apontamentos Sobre o Processo Criminal 
Brasileiro” de Pimenta Bueno são, assim, tema obrigatório para ampliar os 
horizontes do futuro processo penal brasileiro que se pretende democrático, 
com as necessárias garantias e sem descurar da efetividade.
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