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Três traços de Franco Cordero

Sendo atual a discussão sobre a necessi-
dade de uma reforma global do processo penal 
brasileiro, também o é aproximar-se do pen-
samento de Franco Cordero, professor italiano 
conhecido por sua importância na defesa da 
liberdade de cátedra, de pensamento e da im-
plementação de um processo penal acusató-
rio na Itália. Paolo Ferrua foi cirúrgico quando, 
qualificando Cordero em homenagem póstuma, 
escreveu: “Grande de uma sua própria gran-
deza, sempre estranho às senhorias políticas e 
acadêmicas, às quais a sua carreira e a sua fama 
jamais deveram nada” (2020, p. 2167)¹. Conside-
rando quem foi e o que fez, este texto tem como 
objetivo auxiliar os leitores brasileiros na com-
preensão do pensamento do autor, através da 
apresentação de três traços marcantes que se 
verificam em suas obras.

O primeiro traço imediatamente verificá-
vel nas obras de Franco Cordero (1997, p. 86) é o 
seu poder de síntese, pois “[...] nada é tão útil ao 
jurista como a navalha de Ockham”² . Trata-se 
de uma regra metodológica: faça o máximo que 
puder com o mínimo de esforço, não crie plura-
lidades desnecessárias, busque a máxima unida-
de e simplicidade possíveis (ABBAGNANO, 2012, 
p. 350-351). Como o trabalho do jurista é feito 
com palavras e a habilidade em definir os fenô-
menos é tudo, ou quase tudo, no Direito, Franco 
Cordero defendia como preferíveis as definições 
que conotam com o menor número de conceitos 
(1979, p. 10).

Além disso, os outros dois traços das obras 
do autor que ocuparão as linhas que seguem são: 
a parcialidade declarada e a lógica rigorosa. Esses 
traços se relacionam com as duas pedras angula-
res – ideológica e lógica – do pensamento de Fran-
co Cordero, identificadas por Paolo Ferrua (2020): 
o processo acusatório e as situações subjetivas.

Ferrenho defensor do processo acusató-
rio³, Franco Cordero se caracterizou como uma 
figura polêmica na Itália⁴. Sempre coerente e 
extremamente disciplinado em seus estudos, 
não perdoava as inconsistências de pensamento 
expressadas no âmbito público. Acreditava que, 
tanto política, quanto academicamente, era pre-
ciso evitar posturas imparciais de se posicionar, 
porque considerava necessária a inclusão das 
parcialidades individuais no instrumental crítico 
próprio de cada um (BRONZO, 2020). Eis a razão 
de se identificar como um traço marcante de sua 
obra a parcialidade declarada.

¹Tradução livre de: “Grande di una sua propria grandezza, 
sempre estraneo alle signorie politiche e accademiche, alle 
quali la sua carriera e la sua fama non hanno mai dovuto 
nulla, [...]”.
²Tradução livre de: “[...] nulla è cosi utile al giurista come il 
rasoio di Occam”.

³Franco Cordero (2018) explica que os adjetivos inquisitório 
e acusatório são empregados em, ao menos, dois sentidos: 
(1) para diferenciar procedimentos instaurados ex officio 
daqueles cuja respectiva decisão pressupõe uma demanda; 
(2) para indicar dois modos diametralmente opostos de 
compreender o que acontece no processo relativamente à 
incidência do contraditório em matéria de prova. Entretanto, 
destaca ser o segundo o sentido mais importante. Apesar 
de a posição ser seguida pela doutrina crítica brasileira, 
é comum encontrar posicionamentos que, priorizando o 
primeiro sentido assinalado aos adjetivos, afirmam ser o 
sistema processual penal pátrio acusatório. Contudo, são 
posicionamentos equivocados, que se não sustentam e 
prejudicam a discussão sobre a necessidade de refundação 
do sistema processual penal brasileiro.
⁴Na Sentenza n. 195, de 1972, da Corte Costituzionale, 
visualiza-se o “Caso Cordero”. Para uma breve descrição 
em língua portuguesa deste caso paradigmático relativo ao 
tema da liberdade de cátedra, Cf. (CUNHA SOUZA, 2021).

Por Bruno Cunha Souza
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Por outro lado, desde 1956, com a publica-
ção da monografia “Le situazioni soggettive nel 
processo penale”, Franco Cordero demonstrou 
grande preocupação com a explicação do fenô-
meno dos atos processuais desde um método ju-
rídico cientificamente válido. Tendo como pon-
to de partida a estrutura lógica da proposição 
normativa, tomada como pura forma em que se 
pode inserir qualquer conteúdo, o autor pres-
supõe a possibilidade de exprimir em termos de 
uma linguagem uniforme os vários momentos da 
experiência jurídica e de reduzir qualquer deles, 
através de uma série de aproximações sucessivas, 
a certos elementos primários para além dos quais 
está preclusa qualquer possibilidade ulterior de 
decomposição e de síntese. Essa pressuposição 
se baseia no postulado segundo o qual qualquer 
processo de qualificação jurídica procede de de-
terminadas categorias formais que se mantêm 
constantes e iguais a si mesmas, quaisquer que 
sejam as diferenças individuais entre os objetos 
específicos aos quais vez em vez são aplicadas. 

Para Cordero, pode-se individualizar “o 
ritmo silogístico” (cammarata) com que opera a 
norma jurídica como a lei fundamental de todo 
processo cognitivo relativo a qualquer fenômeno 
da realidade jurídica, o que significa dizer, a nor-
ma jurídica se coloca como o critério por meio 
do qual, dado A, deve se verificar B, considerados 
esses termos como classes de fatos entre os quais 
a norma funciona como critério de determinação 
de um nexo pensado como necessário. 

Portanto, Cordero parte do pressuposto que 
a hipótese normativa (fattispecie) é o conjunto de 
notas por meio de que o fenômeno cuja norma 
quer atribuir relevância vem por esta individuali-
zado e, isto é, configura-se como termo médio de 
uma sequência silogística que tem como premissa 
maior a norma e como conclusão a consequência 
jurídica. Então, partindo de uma argumentação 
puramente de lógica dedutiva, Cordero identifica 
como categorias elementares da experiência jurí-
dica: a norma, a hipótese normativa (fattispecie) e 
a situação subjetiva (1956, p. 9-33).

Situações jurídicas, ou situações jurídicas 
subjetivas, constituem parte significativa daqui-
lo que Franco Cordero chama de língua do pro-
cesso (1986, p. 11 e ss.). Referem-se a um juízo 
no qual o sujeito gramatical é um comportamen-
to e o predicado uma qualificação jurídica: em 
síntese, a um juízo de valor jurídico, formulado 
hipoteticamente; de fato não qualificam o va-
lor de um acontecimento real, mas explicitam 

quanto valeria para o direito o comportamento 
de alguém, caso assim agisse. Situação jurídica 
subjetiva é a linguagem com a qual se prefigu-
ram desde a ótica jurídica os eventos futuros. 
Por exemplo, se Fulano praticar a ação A, o agir 
de maneira B por parte de Cicrano será devido; 
caso em que Cicrano estará em situação subjeti-
va de dever (CORDERO, 1979, p. 247 e ss.). 

As situações jurídicas subjetivas são divi-
didas, segundo Franco Cordero, em próprias 
– poder e dever – e impróprias – obrigação, fa-
culdade, ônus e sujeição (1956), mas o limite de 
espaço para este texto impossibilita aprofundar 
este ponto5. Importa, porém, esclarecer ao leitor 
que é impossível compreender o pensamento de 
Cordero sem considerar as situações subjetivas, 
pois representam a linha com que costura a ex-
plicação do fenômeno processual penal em seus 
textos e o principal motivo de se afirmar a lógica 
rigorosa como traço marcante de sua obra.

Para concluir, transcrevo um trecho de 
Franco Cordero (1972, p. 40-41) em que se po-
dem visualizar os três traços aqui mencionados: 

Believe me, Monsignor, it’s nonsense to di-
vide sources into orthodox and ‘let us say, 
“heterodox”’ ones. In science the word ‘or-
thodox’ isn’t legal tender. Scientific thou-
ght has always refused to pay toll dues 
to theology for permission to move. Opi-
nions are accepted not because officially 
approved but because backed by a relia-
ble methodology of thought. Stigmatising 
the phenomenology of behavioural norms 
as ‘heterodox’ is not one whit saner than 
trying to solve problems in infinitesimal 
calculus or microbiology by reference to 
revealed religion. As you know, 300 ye-
ars ago your colleagues were figuring out 
their astronomy from the Bible, instead of 
observing the stars. In science, theories 
can only be called true, false, or more or 
less probable, with reasons given. Nothing 
else counts.

Enfim, sintético, declaradamente parcial e 
lógico. Franco Cordero é um autor de refinado, 
claro e preciso, muito útil para auxiliar na reali-
zação de uma reforma global acusatória no pro-
cesso penal brasileiro.

5Para aprofundar o tema das situações subjetivas, Cf. 
(CORDERO, 1986; CORDERO, 1956; CODERO, 1979)..
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