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RESUMO 

A globalização traz vários desafios ao mundo do Direito, sendo constatado que o 
reforço aos mecanismos de cooperação jurídica internacional se faz necessário para que 
os sistemas de segurança e de justiça dos Estados alcancem atos praticados além de suas 
fronteiras. Partindo desse pressuposto, seguindo metodologia que faz uso de dados 
secundários, utilizando ainda técnicas de análise de conteúdo de discursos, o estudo 
pretende analisar a cooperação jurídica internacional em matéria penal-tributária, 
entendida como mecanismo hábil para repressão à criminalidade organizada 
transnacional, considerando os impactos da globalização e os novos espaços de 
juridicidade. Para tanto são revistos os pressupostos da cooperação jurídica 
internacional penal, suas fontes, assim como estudos sobre a soberania estatal e o 
critério da territorialidade para aplicação da lei penal no espaço, cujo ponto central é a 
internacionalização – muitas vezes definida como globalização – do Direito Penal. Em 
seguida, a partir dos elementos do Direito Internacional Penal e do Direito Penal 
Internacional, são estudados os limites à cooperação jurídica internacional penal que 
habilitam à cooperação, incluídos os chamados marcos normativos para o sistema 
jurídico brasileiro. Tais elementos fornecem suporte à parte específica do trabalho, a 
cooperação jurídica internacional penal-tributária, considerando alguns elementos do 
Direito Tributário, mais especificamente observados na ação da criminalidade 
organizada transnacional. Assim, é preciso que os Estados, no combate ao crime 
organizado transnacional, tenham condições de exercer com eficiência o controle dos 
fluxos de capitais decorrentes de atividades ilícitas. A cooperação jurídica internacional 
em matéria penal-tributária consiste em alternativa viável para a fiscalização da 
atividade financeira. É possível afirmar que é função extrafiscal do tributo auxiliar o 
Estado no monitoramento de capitais privados. Nesse sentido, diante do traço de 
transnacionalidade do crime organizado, existe atualmente um interesse global no 
combate aos crimes tributários. Conclui-se que a cooperação jurídica internacional em 
matéria penal-tributária é um mecanismo necessário para a repressão à criminalidade 
organizada transnacional, para que, através da troca de informações tributárias entre 
Estados, seja possível monitorar o fluxo de capitais privados em torno do planeta e, 
assim, investigar as ramificações das atividades criminosas. 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: cooperação jurídica internacional; globalização; 
transnacionalidade; crime organizado; questões tributárias.  
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ABSTRACT 

World globalization brings many challenges to the Law. It has been verified that the 
reinforcement on the legal assistance in criminal matters mechanisms is necessary in 
order to allow the security and judicial State systems to reach illegal acts performed 
beyond borders. Based on this assumption, under secondary data based methodology 
and also making use of speech content analysis techniques, this study intends to analyze 
legal assistance in criminal tax matters, as a mechanism to restraint organized 
transnational criminality, considering globalization’s impact and the “new legal spaces”. 
In order to accomplish these goals, legal assistance in criminal matters elements will be 
reviewed, such as its sources and also studies about State sovereignty and territoriality 
standards in the enforcement of Criminal Law on space in which the main point is the 
internationalization – many times defined as globalization – of Criminal Law. After 
that, from the elements of International Criminal Law and Criminal International Law, 
the limitations to legal assistance are studied, including the regulatory frameworks to 
Brazilian legal system. Such elements bring support to a specific part of the study, the 
legal assistance in criminal tax matters, considering some elements of Tax Law, 
specially those observed in transnational organized criminality activities. Therefore, it is 
required that the States in transnational organized crime combat have the capacity to 
exercise efficiently the control of illicit activities money flow. Legal assistance in 
criminal matters consists on a viable alternative in order to supervise financial activities. 
It is possible to be stated that helping States monitoring private money is a tax extra 
fiscal function. Thereby, considering transnational profile on the organized crime, there 
is nowadays a global concern on tax crime combat. It is possible to conclude that legal 
assistance in criminal tax matters is a necessary mechanism in order to restraint 
organized transnational criminality, so that through tax information exchange between 
States it may become possible to supervise private money flow across the globe and 
therefore to investigate criminal activities ramifications. 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: legal assistance; globalization; transnationality; organized crime; tax 
matters. 
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RESUMÉ 

La mondialisation impose plusieurs défis au Droit, étant constaté que le renforcement 
des mécanismes d’entraide juridique internationale est nécessaire pour que les États 
puissent atteindre des actes pratiqués au-délà de ces frontières. À partir de cette idée, 
selon une méthodologie de recherche qui utilise de données secondaires et de techniques 
d’analyse du contenu des discours, cette étude a pour objectif d’analyser l’entraide 
juridique internationale en matière de crimes fiscaux, comme un mécanisme important 
pour la répression à la criminalité organisée transnationale, prenant en considération les 
impacts de la mondialisation et les «nouveaux espaces normatifs». À cet effet, les 
élements et les sources de l’entraide juridique internationale en matière pénale sont 
revus, ainsi que les études sur la souveraineté étatique et le critère de territorialité pour 
l’application de la loi pénale, dont le point central est l’internationalisation – plusieurs 
fois définie comme mondialisation – du Droit Pénal. Ensuite, à partir des élements du 
Droit International Pénal e du Droit Pénal International, les limites à l’entraide juridique 
internationale pénale sont etudiés, y inclus les cadres normatifs pour le système 
juridique brésilien. Ces élements offrent soutien à la partie spécifique du travail, celle 
qui s’occupe de l’entraide juridique internationale en matière de crimes fiscaux, dans 
laquelle sont considerés quelques élements de Droit Fiscal, en particulier ceux qui sont 
observés à l’action de la criminalité organisée transnationale. Il faut donc que les États, 
à la répression du crime organisé transnational, aient les conditions d’exercer avec 
efficience le contrôle du flux de capitaux privés originaires d’activités illicites. 
L’entraide juridique internationale en matière de crimes fiscaux est une alternative 
viable à la fiscalisation de l’activité financière. C’est possible d’affirmer qu’aider l’État 
à la surveillance des capitaux privés fait partie de la fonction extrafiscal de l’impôt. 
Alors, étant donné le caractère de transnationalité du crime organisé, il existe 
aujourd’hui un interêt international de répression des crimes fiscaux. On conclut que 
l’entraide juridique internationale en matière de crimes fiscaux est un mécanisme 
nécessaire pour la répression de la criminalité organisée transnationale, pour que, à 
travers l’échange d’informations fiscales parmis les États, il soit possible de monitorer 
le flux de capitaux privés autour de la planète et ainsi d’investiguer les ramifications des 
activités criminelles. 

 

 

 

 

MOTS-CLÉS: entraide juridique internationale; mondialisation; transnationalité; crime 
organisé; matière fiscale 
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INTRODUÇÃO 

A globalização é geralmente pensada mais em termos de corporações do que 
em tribunais, mais em termos de mercados globais do que em justiça global. 
Ainda assim, juízes em todo o mundo estão se falando: trocando opiniões, 
encontrando-se cara a cara em seminários e organizações judiciais e mesmo 
negociando um com o outro sobre os resultados de alguns específicos casos. 

[...] 

A economia global cria um contencioso global. 

[...] 

As relações transjudiciais dentro desse sistema nem sempre são harmoniosas, 
porém. Em vez disso, os juízes estão tratando cada vez mais diretamente e 
mais proximamente, como forma de criar oportunidades tanto para a 
cooperação quanto para o conflito (SLAUGHTER, 2004, p. 65; 85)1. 

A noção de espaço é um dado de extrema relevância para o ser humano, 

sobre o qual a filosofia se debruça desde seus tempos mais remotos. O Organon 

(conjunto de textos lógicos de Aristóteles) e o Corpus aristotelicum (conjunto de obras 

do estagirita), por exemplo, são abertos com o texto Categorias, no qual se apresentam 

justamente as categorias (ou predicamentos), gêneros supremos do ente, consistentes na 

substância e em nove acidentes, dentre os quais o lugar (ubi)2. Em Kant, por sua vez, o 

espaço (junto com o tempo) é definido como faculdade a priori do homem, que o 

permite conhecer a realidade3. 

                                                             
1 Tradução livre: “Globalization is generally thought of in terms of corporations more than courts, global 
markets more than global justice. Yet judges around the world are talking to one another: exchanging 
opinions, meeting face to face in seminars and judicial organizations, and even negotiating with one 
another over the outcome of specific cases. […] The global economy creates global litigation. […] 
Transjudicial relations within this system are not always harmonious, however. On the contrary, judges 
are engaging one another more directly and more familiarly, in ways that can create opportunities for 
both cooperation and conflict”. 

2 As categorias na metafísica de Aristóteles dizem respeito aos modos de ser do ente, o que, por sua vez, 
expressa tudo aquilo que é. Enquanto a substância é o que existe em si mesmo, os acidentes são algo cuja 
essência é ser em outro e, portanto, cuja falta não descaracteriza o ente. Dentre os acidentes, Aristóteles se 
reporta ao lugar (ubi) como localização da substância. O lugar exprime a noção espacial da substância, 
sem que isso a descaracterize como tal. 

3 Para o filósofo, há duas fontes de conhecimento no sujeito: a sensibilidade, pela qual os objetos são 
dados na intuição, e o entendimento, por meio do qual os objetos são pensados nos conceitos. A 
sensibilidade expressa o modo como o sujeito cognoscente é afetado pelos objetos. O sujeito tem 
sensações dos objetos, que são o conteúdo da experiência. No entanto, para que sensações como cor, por 
exemplo, tenham algum sentido no campo do cognoscível, é preciso que sejam colocadas em formas a 
priori da intuição como tempo e lugar. Nesse sentido, na filosofia kantiana, as noções de espaço e de 
tempo estão na origem do próprio fenômeno de conhecimento dos objetos. De certo modo, Kant 
pretendeu promover uma síntese entre racionalismo e empirismo, colocando as noções de espaço e tempo 
na origem da transição entre a experiência e a razão. Para isso, o filósofo sustenta que espaço e tempo são 
propriedades do sujeito, e não do objeto, sendo o espaço a sua percepção externa (2002; 2003). 
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Como condicionante do conhecimento dos objetos, a noção de espaço 

também se projeta sobre o direito, como objeto cultural que é. Por isso, o espaço é 

também um dado sobremodo relevante para o direito – aliás, nas mais diversas formas 

de manifestação do fenômeno jurídico, da teoria da norma à teoria da ordem jurídica (ou 

das fontes) –, pelo qual qualquer mudança de perspectiva espacial, do homem e da 

sociedade, também lhe é transposta. 

Estabelecer essa premissa é importante porque ninguém duvida de que 

houve uma notável mudança nas perspectivas espaciais do homem desde a modernidade 

até os dias atuais. Em função disso, ninguém mais aposta nos paradigmas modernos 

como soluções para os problemas atuais. Quando muito, alguns desses paradigmas 

continuam a ser considerados, porém com os necessários ajustes como forma de atender 

a um novo modo de pensar e de agir. 

É muito comum que o homem contemporâneo pense e aja globalmente, não 

limitando seus horizontes de oportunidades às fronteiras estatais. Com a evolução 

tecnológica dos meios de comunicação, o homem global interage com bastante 

facilidade e em tempo real com seus semelhantes em qualquer parte do globo, 

construindo relacionamentos interpessoais, fazendo negócios ou mesmo cometendo 

delitos. São fatos sociais que naturalmente são (ou precisam ser) absorvidos pelo direito 

como forma de prescrever as regras de convivência. 

No que se refere especificamente aos fatos sociais que interessam ao direito 

penal, o aplicador da norma jurídica se depara com a dificuldade de que o modelo de 

segurança e de justiça dirigido à repressão à criminalidade ainda se mantém arraigado à 

lógica moderna. Assim, enquanto o crime se globaliza, assumindo uma estrutura 

transnacional, a persecução penal ainda é deflagrada por meio do aparato do Estado 

soberano, a princípio não dotada de mecanismos de atuar para além do território 

respectivo. 

Nesse contexto, surge como alternativa inicial para repressão da 

criminalidade transnacional a cooperação jurídica internacional em matéria penal, 

permitindo a válida realização de medidas extraterritoriais a fim de subsidiar a 

persecução penal. Nesse contexto global (e transnacional) de relações jurídicas, somente 

a partir da postura cooperativa interestatal é possível que a persecução penal também 
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assuma uma visão global e proceda ao adequado rastreamento das ramificações das 

organizações criminosas. 

A cooperação jurídica internacional em matéria penal não é um instituto 

novo. Já no início do século XIX se consolidava a ideia de união de esforços entre os 

Estados no combate à criminalidade comum. Porém, na visão clássica, sustentava-se a 

inviabilidade da cooperação em relação a alguns crimes, dentre os quais os tributários 

(RIPOLLÉS, 1957), em função de alguns argumentos que detinham como fundamento 

último o fato de que o interesse pela tutela penal, no que lhes diz respeito, seria restrito 

ao Estado que exercesse o seu poder de tributar. 

O objeto central da pesquisa é identificar se a transnacionalização do crime 

exige o rompimento com a visão tradicional proibitiva e justifica que se sustente a 

cooperação para fins penais-tributários. Para tanto, levantaram-se duas hipóteses: 

1ª hipótese: A consolidação do crime organizado transnacional 

impõe a revisão dos espaços modernos de incidência do 

fenômeno jurídico, refletindo-se na necessidade de se repensar 

algumas restrições clássicas à cooperação jurídica internacional 

em matéria penal. 

2ª hipótese: A criminalidade organizada transnacional tem uma 

base de sustentação fundamentalmente financeira, tornando-se 

necessário o recurso à cooperação jurídica internacional penal-

tributária a fim de instrumentalizar o monitoramento do capital 

envolvido na atividade criminosa. 

A escolha do tema se justifica por sua importância no aprimoramento da 

repressão penal. Quanto ao primeiro aspecto, convém registrar serem raríssimos os 

estudos sobre o tema no mundo inteiro, a ponto de não se ter identificado uma obra 

específica sequer na literatura especializada europeia, continente em que a cooperação 

jurídica internacional em matéria penal já se encontra bem mais avançada. No Brasil, 

pode-se afirmar que não existe qualquer trabalho que aborde o objeto com a 

especificidade que aqui se propõe. Mesmo no exterior, normalmente a matéria é tratada 

apenas no contexto de uma teoria geral da cooperação jurídica internacional em matéria 

penal, sem se ater às peculiaridades do campo penal-tributário. 
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Justifica-se, também, pelas crescentes dificuldades no combate ao crime 

organizado transnacional a partir das estruturas estatais. A criminalidade, como forma 

de maximizar os lucros da atividade ilícita absorveu o modus operandi de atuação das 

empresas, passando a se estruturar sem o referencial fronteiriço, justamente com o 

objetivo de fugir à repressão estatal. O Estado, por sua vez, mantém seu aparato de 

segurança e de justiça sob a orientação dos paradigmas modernos, que assim se revela 

insuficiente para o efetivo controle da extensão das redes criminosas. Por isso mesmo, é 

preciso revisitar o modelo de repressão penal, pensando numa postura mais cooperativa 

entre os Estados. Nesse sentido, a cooperação penal-tributária se mostra uma estratégia 

fundamental de ação, pela circunstância de figurar o tributo como primeiro elemento de 

comunicação entre o Estado e o mercado. 

O trabalho tem abordagem preponderantemente teórica, com revisão da 

literatura existente sobre o tema, no país e no exterior. Ante a dificuldade de obtenção 

de bibliografia especializada no Brasil, foi realizada viagem à Europa (Holanda, França 

e Portugal) com o específico objetivo de adquirir o máximo de literatura sobre o tema. 

Em viagens de pesquisa, foram feitos contatos com autoridades nacionais, europeias e 

internacionais com funções de alguma forma relacionadas ao objeto de estudo, a fim de 

buscar subsídios para aprimoramento do trabalho4. 

Também em face da dificuldade de encontrar literatura especializada no 

Brasil, e como forma de evitar que as conclusões da tese fossem extraídas a partir de 

escassas fontes nacionais, optou-se ainda por desenvolver uma pesquisa empírica com 

um grupo de agentes públicos brasileiros cuja competência regular e institucionalmente 

pressupõe, com certa frequência, a realização da cooperação jurídica internacional em 

matéria penal, ativa e passiva: os juízes federais com atuação nas varas da Justiça 

Federal especializadas no combate à lavagem de ativos. Buscou-se extrair desse grupo 

social, utilizando-se do método do discurso do sujeito coletivo, a respectiva 

representação social sobre o tema da cooperação jurídica internacional em matéria 

                                                             
4 Nessas viagens de pesquisa, foram visitados, no Brasil, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a 
Procuradoria-Geral da República, tendo sido entrevistados o Ministro Gilson Dipp e o Subprocurador-
Geral da República Edson Oliveira de Almeida. No exterior, foram visitados a Eurojust (organização 
regional de cooperação da União Europeia), o Tribunal Penal Internacional (TPI) e a Universidade de 
Coimbra. Na Eurojust, foi formalmente entrevistado o Procurador Federal alemão Michael Grotz, 
representante da República Federal da Alemanha, tendo sido realizados contatos, nos demais locais, com 
a Juíza Sylvia Steiner (TPI) e o Professor Faria Costa, na Universidade de Coimbra. Tentou-se contato, 
para entrevista formal, com o Secretário Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça brasileiro, sem 
êxito. 
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penal-tributária, evitando-se que o discurso formalista construído a partir de uma 

literatura preponderantemente estrangeira pudesse expressar alguma incompatibilidade 

com o contexto brasileiro. 

Para validar as hipóteses levantadas, o trabalho foi estruturado em dois 

títulos. O primeiro consiste numa revisão da literatura referente à teoria geral da 

cooperação jurídica internacional em matéria penal, com descrição de seus pressupostos 

conceituais, evolução histórica, fundamento, enquadramento epistemológico, limites e 

marco normativo. No segundo título, por sua vez, é feita primeiramente uma análise do 

tributo como elemento de comunicação entre o Estado e o indivíduo, mostrando sua 

relevância no controle da atividade financeira, para em seguida demonstrar a relevância 

da cooperação jurídica internacional penal-tributária na repressão do crime organizado 

transnacional. 

No capítulo 1 do título I, procede-se à apresentação dos elementos 

conceituais da cooperação jurídica internacional em matéria penal, assim como de suas 

fontes. Em seguida, é analisada a soberania como pressuposto da cooperação jurídica 

internacional penal. Primeiro, é feita uma criteriosa descrição histórico-filosófica da 

soberania, desde a Idade Média até o momento em que a globalização a coloca em 

xeque; em seguida, a cooperação jurídica internacional penal é examinada como 

pressuposto da preservação de soberanias, sendo-lhe a territorialidade um elemento 

essencial. Em linhas gerais, demonstra-se que a cooperação é levada a efeito justamente 

como forma de resguardar a soberania estatal, já que permite a prática de medidas 

extraterritoriais sem que haja invasão interjurisdicional indevida. 

Já no capítulo 2 do título I, desenvolve-se uma análise histórica sobre a 

cooperação jurídica internacional penal, partindo-se do instituto do asilo. Demonstra-se, 

assim, a tendência histórica de aprofundamento da cooperação, evidenciando-se sua 

consolidação no final da Idade Moderna e coincidindo com o momento histórico de 

afirmação da territorialidade. Reforça-se, pois, a ideia de vinculação entre cooperação e 

territorialidade. 

Em seguida, no capítulo 3 do título I, são revisitados os princípios de 

aplicação da lei penal no espaço, iniciando-se pela evolução histórica do tema. Mais 

adiante, passa-se a descrever o fenômeno de internacionalização (ou, com mais 

propriedade, de globalização) do direito penal, apresentando o desdobramento entre 
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aqueles crimes cuja estruturação adquire perspectiva transfronteiriça, porém com 

repressão nacional (objeto do direito penal internacional), e aqueles em relação aos 

quais se despertou um interesse internacional de repressão, com a constituição de 

instâncias também internacionais para esse fim (objeto do direito internacional penal). A 

cooperação jurídica internacional penal é então enquadrada epistemologicamente no 

objeto do direito penal internacional. 

Em seguida, no capítulo 4 do título I, são apresentados criticamente os 

limites clássicos à cooperação jurídica internacional em matéria penal, inclusive quanto 

aos crimes tributários. Nos capítulos 5 e 6, promove-se a descrição dos instrumentos de 

cooperação e a conceituação da autoridade central. Por fim, no capítulo 7, examina-se o 

marco normativo da cooperação, no direito brasileiro e no europeu, tendo sido este 

privilegiado, no direito comparado, em função da consolidação do princípio do 

reconhecimento mútuo. 

No título II, o objeto recebe um corte epistemológico, sendo condicionado 

pelo fator penal-tributário. A partir daí, o trabalho assume um caráter mais analítico, 

induzindo-se às conclusões do trabalho, diante das hipóteses levantadas. Já no capítulo 

1, faz-se o percurso histórico evolutivo do poder de tributar, para assentar a premissa de 

que o tributo, na sua feição atual, consolidou-se no final do período moderno, como 

instrumento de proteção à liberdade. No capítulo 2, o tributo é enquadrado como 

elemento primeiro de comunicação entre o Estado e o indivíduo, pelo que dele é 

possível extrair a função extrafiscal de controle da atividade financeira. O fundamento 

do poder de tributar é analisado tanto sob a perspectiva do Estado, como meio de 

custeio das necessidades coletivas, como também do indivíduo, como tutela do 

patrimônio individual e da livre iniciativa. 

No capítulo 3 do título II, demonstra-se como a tributação configura 

expressão da soberania estatal (soberania tributária) e como a extraterritorialidade lhe 

constitui traço excepcional. Neste capítulo, são apresentadas algumas resistências 

estatais na cooperação para fins de arrecadação, que podem dificultar a persecução 

penal pelo cometimento de crime tributário, já que uma investigação fiscal pode ter um 

desdobramento criminal. No capítulo imediatamente seguinte, debate-se o fundamento 

do ilícito penal-tributário. 
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Logo em seguida, nos capítulos 5 e 6, debruça-se sobre o fenômeno de 

transnacionalização do crime e sobre a criminalidade organizada transnacional. Nesse 

ponto, a par da enunciação de alguns conceitos, é feita também uma análise crítica da 

visão contemporânea de mundo a partir de elementos colhidos não apenas do direito, 

senão também das ciências política e econômica. Nesses dois capítulos, demonstra-se 

como a criminalidade organizada transnacional estrutura-se de modo a escapar do 

controle estatal, com uma perspectiva transfronteiriça e financeira. 

No capítulo 7, enfrenta-se concretamente a importância da cooperação 

jurídica internacional penal-tributária como instrumento de repressão à criminalidade 

organizada transnacional sob os contornos traçados nos dois capítulos anteriores, ao 

tempo em que se contextualiza como o tema é tratado no direito comparado. A partir 

das premissas estabelecidas nesse capítulo, propõe-se, no capítulo 8, a superação do 

limite clássico à cooperação para a matéria penal-tributária. 

Por fim, no capítulo 9, descreve-se como o tema é tratado no direito 

brasileiro, reconhecendo-se a escassez de referenciais legislativos e jurisprudenciais 

mais seguros. E, justamente para suprir a ausência de fontes mais seguras, apresentam-

se as conclusões de pesquisa de campo por meio da qual se buscou extrair de um 

importante grupo social brasileiro relacionado à temática, os juízes federais com atuação 

nas varas da Justiça Federal especializadas no combate à lavagem de ativos, a respectiva 

representação social sobre a cooperação jurídica internacional em matéria penal-

tributária, para tanto se utilizando do método do discurso do sujeito coletivo. 

Com a tese apresentada, espera-se oferecer subsídios para contribuir com o 

aprimoramento do combate à criminalidade organizada transnacional, sustentando-se a 

superação do limite clássico à cooperação jurídica internacional no que diz respeito aos 

crimes tributários. Resgatando Anne-Marie Slaughter no trecho com que se inicia esta 

introdução, vive-se hoje uma espécie de “contencioso global”, dependente de cortesia 

internacional entre Estados para a solução de problemas. Os mecanismos atualmente 

dispostos têm essencialmente sustentação no diálogo, no consenso interestatal. Por isso 

mesmo, é preciso que a academia debata e aponte as alternativas, mais e mais. 
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TÍTULO I - COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL EM MATÉRIA 

PENAL 

1. PRESSUPOSTOS CONCEITUAIS DA COOPERAÇÃO JURÍDICA 

INTERNACIONAL PENAL 

A repressão dos crimes e dos delitos é um dos atributos característicos da 
soberania estatal. Poder-se-ia mesmo dizer que a justiça penal é o último 
bastião onde o Estado pode pretender ser ainda plenamente soberano. Sua 
ação é livre de qualquer entrave, quando sua competência repressiva se 
afirma, as pessoas submetidas a persecução se encontram no seu território e 
os meios de prova estejam à sua disposição. Sua ação não é livre quando a 
pessoa procurada ou os meios de prova se acham no território de outro 
Estado; a persecução penal então se choca com a soberania estrangeira. Para 
superar esse obstáculo, os Estados se prestam assistência mútua, segundo as 
regras que eles definem (ZIMMERMANN, 2009, p. 1)5. 

A cooperação jurídica internacional diz respeito à assistência que um Estado 

presta a outro, a fim de possibilitar que este solucione um determinado problema 

jurídico. Essa assistência pode ser prestada nos mais diversos domínios, inclusive no 

penal, com o objetivo de viabilizar a persecução por crimes com elementos de 

estraneidade, em que se verifica a necessidade de realização de medidas de caráter 

extraterritorial. 

A cooperação jurídica internacional pressupõe o intercâmbio entre Estados, 

entre duas soberanias cujas relações se estabelecem através da lógica de coordenação, 

sem grau hierárquico. Tem por premissas fundamentais o respeito à soberania dos 

Estados e o reconhecimento da juridicidade da atuação do Estado que a requer, com o 

qual se propõe a colaborar. Quanto à matéria penal, ela expressa também o consenso 

internacional no que diz respeito à não impunidade dos crimes. 

Assim sendo, segundo Robert Zimmermann, 

                                                             
5 Tradução livre: “La répression des crimes et des délits est l‘un des attributs caractéristiques de la 
souveraineté étatique. On pourrait même dire que la justice pénale est le dernier bastion où l’État peut 
prétendre être encore pleinement souverain. Son action est libre de toute entrave lorsque sa compétence 
répressive est acquise, que les personnes poursuivies se trouvent sur son territoire et les moyens de 
preuve à sa disposition. Son action n’est pas libre lorsque la personne recherchée ou les moyens de 
preuves à sa disposition. Son action n’est pas libre lorsque la personne recherchée ou les moyens de 
preuve se trouvent sur le territoire d’un autre État; la poursuite pénale se heurte alors à la souveraineté 
étrangère. Pour surmonter cet obstacle, les États se prêtent une assistance mutuelle, selon les règles 
qu’ils définissent. Cette coopération est accordée en application des traités. À défaut de traité, elle est 
octroyée au regard du droit interne de l’État à qui la demande est adressée, aux conditions qu’il prévoit. 
En l’absence de traité, aucun principe general du droit international n’oblige un État d’aider un autre à 
la répression du crime”. 
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por cooperação judiciária internacional em matéria penal, entende-se a 
execução pelo Estado requerido – havendo necessidade, pela coerção – de 
medidas próprias a facilitar a persecução e a repressão das infrações penais 
no Estado requerente, por solicitação deste (2009, p. 5)6. 

Convém notar que Zimmermann usa como terminologia cooperação 

judiciária, e não jurídica, recusando, pois, a inclusão, no objeto da cooperação jurídica, 

da cooperação administrativa, normalmente levada a efeito, quando se trata da matéria 

penal, no âmbito policial. No mesmo sentido, Araújo Júnior e Cervini delimitam o 

objeto aos casos nos quais “[...] o aparelho judicial de um Estado soberano recorre ao 

auxílio, à assistência, que lhe possa ser prestada por outros Estados, através da atividade 

jurisdicional” (1997, p. 190-191). 

Para essa corrente mais restritiva, que recusa a inserção da cooperação 

administrativa no objeto, a cooperação jurídica internacional, como espécie da 

cooperação internacional, pode ocorrer em relação a determinadas questões que estejam 

submetidas à jurisdição (no sentido processual) de determinado Estado, inclusive as 

questões relativas à persecução penal, admitindo-se, pois, a cooperação jurídica 

internacional em matéria penal. Assim, o critério delimitador do objeto, neste caso, é o 

interesse da jurisdição propriamente dita, tanto que Zimmermann (2009), no tocante à 

cooperação penal, claramente o reduz às necessidades de um processo penal em curso 

ou já concluído. 

Há, contudo, uma corrente que trabalha com uma visão mais ampla do 

objeto, para nele fazer constar também a cooperação administrativa, que, no tocante à 

matéria penal, manifesta-se no campo investigatório, no qual prevalece a atividade 

policial. Conforme se depreende da explicação de Huet e Koering-Joulin, nessa acepção 

mais abrangente, a cooperação pode ocorrer antes, durante e depois do processo penal: 

A eficácia da luta contra a delinquência internacional implica uma estreita 
colaboração entre os Estados. Essa cooperação, que os Estados se empregam 
a desenvolver, mas que de certo modo permanece ainda embrionária, 
manifesta-se em três pontos de vista: inicialmente, antes e durante o 
desenvolvimento do processo penal [...], em função, por exemplo, de uma 
comunicação internacional das provas da infração; em seguida, após a 
conclusão de um processo penal, pelo reconhecimento de uma eficácia 
internacional dos julgamentos repressivos [...]; enfim, a cooperação pode 

                                                             
6 Tradução livre: “Par coopération internationale en matière pénale, on entend l’exécution par l’État 
requis – au besoin, par la coercition – de mesures propres à faciliter la poursuite et la répression des 
infractions pénales dans l’Etat requérant, à la demande de celui-ci”. 
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tomar a forma de extradição ou de um procedimento equivalente de um 
delinquente fugitivo ainda não julgado ou já condenado [...] (2005, p. 329)7. 

Embora a cooperação policial indiscutivelmente gere menos problemas na 

sua execução, até porque não envolve medidas mais restritivas de direitos fundamentais, 

em especial aquelas submetidas à reserva de jurisdição, nem por isso deixa de ser de 

extrema importância, sob pena de nem se deflagrar a instauração do processo penal. 

Desse modo, ainda que o processo penal seja mera conjectura na fase investigatória, é 

induvidoso que ela se efetiva em função dele, pelo que deve estar abrangida no objeto 

da cooperação. 

Aliás, há casos em que, mesmo antes da instauração do processo penal, há 

interesse em se cooperar em relação a matérias com reserva de jurisdição (ou pelo 

menos de atuação dos ministérios públicos, em alguns Estados). Nesses casos, embora a 

deflagração do processo penal ainda esteja no plano da cogitação, já há medidas 

concretas de restrição de direitos, de cunho executório, razão por que, ainda que não 

haja processo em curso, há efetivo interesse jurídico em questão. Por isso, essas 

medidas, em que pese pré-processuais, devem ser abrangidas no objeto. 

Da mesma forma, também se incluem no objeto da cooperação jurídica 

internacional em matéria penal as medidas de caráter extraterritorial realizadas após a 

conclusão do processo penal, em caso de condenação do acusado. Isso pode ocorrer 

tanto no que diz respeito à implementação dos efeitos da condenação em outro Estado, 

como também – o que é mais recorrente – nos pedidos de extradição a fim de viabilizar 

o cumprimento da pena. 

Nesse sentido, o objeto da cooperação jurídica internacional em matéria 

penal (pelo menos segundo o corte epistemológico aqui feito) consiste na assistência 

prestada por um Estado a outro, por solicitação deste, em razão de um processo penal, 

ainda que este não tenha sido deflagrado (hipótese de medidas mais restritivas, em 

particular aquelas com reserva de jurisdição) ou que já tenha sido concluído (a exemplo 

da extradição). 

                                                             
7 Tradução livre: “L’efficacité de la lutte contre la délinquance internationale implique une étroite 
collaboration entre les États. Cette entraide, que les États sont employés à développer, mais qui à 
certains égards demeure encore embryonnaire, se manifeste à trois points de vue: d’abord, avant et 
pendant Le déroulement du procès penal [...], grâce par exemple à une communication internationale des 
preuves de l’infraction; ensuite, à l’issue du procès penal, par la reconnaissance d’une efficacité 
internationale des jugements répressifs [...]; enfin, l’entraide peut prendre la forme de l’extradition ou 
d’une procédure equivalente d’un délinquant fugitif non encore jugé ou déjà condamné [...]”. 
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Nesse sentido, é possível afirmar que a cooperação jurídica internacional em 

matéria penal: 

i) é jurídica, porque atende à necessidade de um processo penal, 

ainda que este não tenha sido instaurado e mesmo após sua 

conclusão; 

ii) internacional, porque implica uma medida extraterritorial, a 

ser efetivada no território de outro Estado, exigindo articulação 

de soberanias; 

iii) é penal, porque tem por objeto a persecução do crime com 

elementos de estraneidade. 

Por fim, entre as medidas de cooperação jurídica internacional em matéria 

penal, incluem-se tanto as não-decisórias ou de mera comunicação processual (citações, 

intimações, entre outros), quanto as efetivamente decisórias, nestas incluídas as que se 

destinam à instrução probatória. É importante frisar, porém, que somente autoridades 

públicas podem recorrer à cooperação, sendo vedado seu manejo por particulares, 

mesmo que com o objetivo de municiar a defesa. 

Cooperação, a rigor, é um vocábulo com um significado muito particular na 

teoria das organizações internacionais, dizendo respeito a uma forma de atuação destas. 

É que os Estados são movidos, quando se propõem a criar organizações internacionais, 

pela realização de interesses comuns. No entanto, a extensão dos poderes que os 

Estados outorgam às organizações internacionais as define como de cooperação 

(intergovernamental) ou de integração (supranacional) (MELLO, 1996). 

Assim, numa organização internacional de cooperação, existe a definição de 

interesses comuns, bem como de diretrizes tomadas em nível organizacional, porém a 

implementação destas no âmbito dos Estados segue a lógica intergovernamental, ou 

seja, depende da deliberação dos órgãos estatais competentes na forma constitucional. 

Por outro lado, nas organizações internacionais de integração se aplica o princípio da 

supranacionalidade, dispensando qualquer procedimento interno de incorporação de 

suas decisões no plano interno dos Estados. 
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Como se pode perceber, o vocábulo, no que se refere à cooperação jurídica 

internacional, apresenta uma acepção semântica completamente diferente da empregada 

na teoria das organizações internacionais. São institutos absolutamente distintos, cada 

qual com o seu próprio objeto. E, talvez para evitar confusão, nem sempre se emprega 

na doutrina a mesma terminologia para a cooperação jurídica internacional, em especial 

em outros idiomas. 

Com efeito, em português, não é incomum que se utilizem as terminologias 

“assistência mútua”, “auxílio mútuo” e até “entreajuda” para designar a cooperação 

jurídica internacional. Em inglês, usa-se normalmente “legal assistance”; em francês, 

“entraide juridique” (no direito suíço, é mais comum encontrar “coopération”); em 

espanhol, “entreayuda juridica” (a despeito de não ser infrequente a utilização de 

“cooperación”). 

De todo modo, assistir, auxiliar, ajudar e cooperar têm grande semelhança 

do ponto de vista semântico, não bastasse o fato de que discutir terminologia, não tem 

muita relevância científica, desde que se compreenda efetivamente o objeto do estudo. 

Araújo Júnior e Cervini explicam que muito já se debateu em termos de 

fundamento da cooperação jurídica internacional em matéria penal. Inicialmente, 

prevaleceram, para o direito penal internacional como um todo, teorias de inclinação 

utilitarista, tais como a da reciprocidade, a da realização da justiça e a da cortesia 

internacional (comitas gentium). Hoje essas teorias são tidas por superadas, tendo 

florescido formulações mais recentes (1997). 

Com efeito, para uma parcela da doutrina, o fundamento da cooperação 

jurídica internacional em matéria penal repousa no “respeito ao processo, como 

concentração estrita e formal de atos, criada pela sociedade para dirimir as controvérsias 

que ocorrem em seu seio, seja qual for a sua natureza, com o objetivo de promover a 

Justiça” (ARAÚJO JÚNIOR; CERVINI, 1997, p. 193). Segundo outra parte da 

doutrina, a existência de uma cooperação jurídica internacional decorre da própria razão 

de ser do direito penal internacional, dada pragmaticamente a realidade de que alguns 

crimes transcendem às fronteiras estatais, exigindo-se mecanismos adequados para a 

respectiva persecução pelos agentes para tanto competentes. 
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Na verdade, a cooperação jurídica internacional em matéria penal retira seu 

fundamento de ambas as correntes. Primeiramente, cooperar significa reconhecer a 

juridicidade dos atos praticados por outro Estado, o que, a rigor, decorre do também 

reconhecimento de que se estrutura politicamente por um regime democrático 

devidamente consolidado. O fato de um Estado ter em si reconhecida sua soberania não 

quer dizer forçosamente que este paute suas ações segundo o primado do direito (rule of 

law). No entanto, se há o mínimo de afinidade entre as ordens jurídicas, confiança 

mútua no funcionamento das respectivas instituições internas e compartilhamento de 

valores no tocante à efetividade dos sistemas de justiça, não há sentido em se negar 

cooperação por mera postura diletante. 

Esse primeiro fundamento é complementado pelo segundo. A resistência em 

cooperar por mero diletantismo se torna abusiva a partir do momento em que se constata 

o fenômeno de transnacionalização do crime. Ora, diante do dado da realidade de que o 

ilícito conseguiu superar o controle fronteiriço, o Estado deve perceber que os métodos 

clássicos de imprimir a persecução penal não mais são suficientes para o cumprimento 

adequado de seus objetivos. Por isso, impõe-se a adoção de mecanismos diferenciados 

de realização dos necessários atos de persecução penal, sacrificando o padrão 

tradicional do direito interno e assegurando, porém, seu monopólio no combate à 

criminalidade, que se pode afirmar, numa visão axiológica extrema, tratar-se do 

Antiestado, por representar a violação mais gravosa da ordem jurídica estatal. 

Desse modo, negar cooperação, no atual contexto de transnacionalização da 

criminalidade, implica também – e indiretamente – atentar contra a preservação da 

higidez jurídica do Estado que a requer, já que se tem como verdadeira a premissa de 

que, sem ela, ainda que envide todos os esforços possíveis, este não terá condições de 

promover a persecução penal de forma eficiente em determinadas situações. Por outro 

lado, como é muito difícil ter conhecimento, a priori, da extensão de determinadas 

atividades criminosas, negar cooperação pode significar o encobrimento de crimes que 

violem a própria ordem jurídica do Estado de quem ela é solicitada. 

Robert Zimmermann (2009), no trecho que introduz o presente capítulo, 

sustenta categoricamente que nenhum princípio de direito internacional pode obrigar um 

Estado a promover cooperação jurídica internacional em matéria penal. Ao fazer essa 

afirmação, ele revela uma visão mais clássica sobre a temática, talvez até por influência 
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da postura histórica de isolacionismo e de neutralidade que o Estado suíço adotou nas 

relações internacionais, que tem sido progressivamente abandonada. Todavia, com a 

crescente interdependência estatal até para fins de viabilização da persecução penal, 

tendo em vista o atual modus operandi da criminalidade organizada transnacional, outra 

perspectiva parece estar surgindo sobre o tema, que vem assumindo cada vez mais 

feições de obrigação internacional e perdendo, em consequência, a de mera comitas 

gentium. 

A doutrina faz também referência a certos graus (ou níveis) de cooperação. 

Correspondem a um grau mais brando as medidas de assistência mais leves ou simples, 

abrangendo aquelas ditas de mera tramitação ou de obtenção de provas. Num segundo 

grau estão as medidas, em sua maioria de natureza cautelar, que implicam alguma 

restrição de direitos em relação a bens e pessoas. Por fim, no terceiro e mais elevado 

grau compreendem-se aqueles atos cooperativos extremos, “susceptíveis de causar 

gravame irreparável a direitos e liberdades próprios daqueles alcançados por tais 

medidas” (ARAÚJO JÚNIOR; CERVINI, 1997, p. 203). 

É impossível enumerar todas as medidas suscetíveis de cooperação jurídica 

internacional em matéria penal, até porque não existe um rol numerus clausus. A título 

exemplificativo, Sergio Fernando Moro (2010) aponta como mais comuns as seguintes: 

i) atos de comunicação de atos jurídicos, como citações, 

intimações, notificações; 

ii) produção de provas, em tese de qualquer meio, como a 

colheita de um depoimento, pessoal ou testemunhal, assim como 

a exibição de um documento; 

iii) efetivação de medidas de natureza cautelar, como arrestos ou 

sequestros de bens; 

iv) efetivação de confisco criminal; 

v) extradição, com prévia prisão do extraditando8. 

                                                             
8 Nos tratados bilaterais firmados pela República Federativa do Brasil com o objetivo de promover a 
cooperação jurídica internacional penal, normalmente é apresentado um rol genérico das medidas que 
podem ser objeto do auxílio. No Acordo de Cooperação e Auxílio Jurídico em Matéria Penal entre a 
República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha, por exemplo, o rol prescrito é o seguinte: 
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A propósito desses exemplos, os dois primeiros correspondem a medidas de 

assistência simples (primeiro grau), o terceiro enquadra-se como ato cooperativo de 

grau intermediário (segundo grau), enquanto as duas últimas podem ser consideradas, 

até pela definitividade da restrição, como de grau mais elevado (terceiro grau). As 

restrições a direitos de caráter provisório, com natureza cautelar, tendem a se inserir no 

nível intermediário, ressalvadas aquelas que sacrifiquem diretamente a liberdade. 

Percebe-se que a cooperação pode ter como objeto quaisquer medidas, 

desde que em razão de um processo penal, a ponto de se admitir, pelo menos em tese, a 

extradição até mesmo para fins de execução de pena de morte9. É verdade que os 

Estados ainda hoje preservam certos limites na cooperação passiva e, assim, algumas 

das medidas mais gravosas nem sempre serão deferidas. É que, numa linha mais 

clássica, não se reconhece a existência de um direito subjetivo à cooperação (ou à 

extradição, primeira forma de manifestação da cooperação na história) ao Estado 

requerente, sob o argumento de que o requerido age sob o prisma da territorialidade, 

aplicando-se o princípio locus regit actum. De acordo com essa visão, ainda bastante 

arraigada na praxis, se o Estado requerido não puder exercer seu próprio jus puniendi 

em relação a determinado fato ou sob determinadas circunstâncias, ele pode recusar a 

cooperação passiva, como forma de não estar, indiretamente, exercendo jurisdição penal 

naquilo que a ordem jurídica não o autoriza. 

Como, via de regra, as medidas mais brandas são previstas na larga maioria 

das ordens estatais, o mesmo não ocorrendo conforme elas se tornem mais restritivas, é 

possível afirmar que, quanto menos gravosa a diligência, é mais provável que a 

                                                                                                                                                                                   
“a) notificação de atos processuais e citações; 
b) obtenção, produção e utilização de provas, tais como depoimentos e declarações, perícias e inspeções 
de pessoas, bens e lugares; 
c) localização e identificação de bens e pessoas; 
d) intimação de acusados, testemunhas e peritos para comparecer voluntariamente com a finalidade de 
prestar declaração ou depoimento no território da Parte requerente; 
e) transferência temporária de pessoas detidas com o objetivo de comparecer voluntariamente como 
testemunhas ou acusadas no território da Parte requerente ou com outros propósitos expressamente 
indicados no pedido em conformidade com o presente Acordo; 
f) medidas cautelares sobre bens; 
g) cumprimento de outras solicitações referentes a bens, incluindo a eventual transferência do valor dos 
bens confiscados de maneira definitiva; 
h) entrega de documentos e outros objetos de prova; 
i) troca de informação sobre a legislação das Partes; 
j) qualquer outra forma de auxílio que não seja proibida pelo ordenamento jurídico interno da Parte 
requerida”. 
9 No que diz respeito ao Brasil, em face da vedação constitucional à aplicação da pena de morte, a 
extradição passiva é condicionada à comutação da pena. 
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cooperação passiva seja efetivada. Por outro lado, se a medida envolver restrição a 

direito fundamental de alguma forma incompatível com a ordem jurídica do Estado 

requerido, a ponto de este considerar inviável atender integralmente o pedido, é possível 

condicionar o deferimento da cooperação passiva de modo a que esta venha a se 

adequar aos seus limites internos de exercício do jus puniendi. 

Depreende-se, por outro lado, dos próprios exemplos enumerados, que a 

cooperação pode ocorrer em qualquer fase do processo penal, inclusive antes da sua 

instauração, porém desde que em função dele, não havendo tampouco necessidade de 

que haja coincidência ou mesmo semelhança nas estruturas dos sistemas processuais 

(inquisitivo ou acusatório). Também não existe restrição quanto à natureza da medida, 

sendo viáveis todas as que visem a instrumentalizar a atividade jurisdicional no plano 

cognitivo, cautelar e executório no Estado requerente. 

Os atores da cooperação jurídica internacional penal são essencialmente os 

Estados, detentores do monopólio da jurisdição penal. Ora, sendo a cooperação uma 

espécie de alternativa transnacional para combate à criminalidade com elementos de 

estraneidade, concebida justamente em face das limitações da persecução penal na 

forma clássica, fundada na noção territorial, é natural que os Estados sejam os legítimos 

destinatários das medidas extraterritoriais produzidas com base em intercâmbios 

interestatais.  

Existe hoje um vasto trabalho de cooperação levado a efeito no âmbito de 

algumas organizações internacionais, sejam regionais ou parauniversais. Entretanto, 

ainda assim a atividade é desenvolvida como forma de oferecer subsídios à jurisdição 

estatal, na qual a persecução penal será promovida. As organizações internacionais 

funcionam mais como facilitadores no contato entre os Estados, a exemplo do que 

ocorre com a Eurojust, na União Europeia. 

No entanto, a propósito da União Europeia, não é improvável que esta se 

torne o primeiro exemplo a infirmar a regra geral de que a cooperação configura uma 

medida essencialmente interestatal. É que, apesar de não se lhe reconhecer competência 

penal, é induvidosa a tendência de europeização do direito penal (RODRIGUES, 2008; 

MONTE, 2009), por força de influência direta ou indireta das instituições europeias no 

sentido de determinar aos Estados integrantes adaptações em suas legislações como 
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forma de cumprir as exigências comunitárias, como pelo grande número de tratados e 

leis internas regulando o tema. 

Com efeito, já se enxerga hoje claramente um processo de harmonização 

nas legislações penais dos Estados europeus, que pode culminar com cessão de parcelas 

de soberania também no campo penal, convencionando-se a existência de bens jurídicos 

de transcendência europeia e consequente jurisdição penal comunitária para respectiva 

tutela. É verdade que, se isso efetivamente se concretizar, não haverá propriamente 

cooperação entre a jurisdição comunitária e as estatais europeias, já que o fenômeno aí é 

de integração, cuja característica primordial é a supranacionalidade. No entanto, 

existiria amplo espaço para cooperação, sob a lógica de coordenação, e não de 

hierarquia, entre a jurisdição comunitária europeia e jurisdições estatais não submetidas 

à União Europeia ou mesmo outras jurisdições regionais. 

Não há dúvida de que a União Europeia não detém competência penal 

originária. Todavia, não parece haver em si objeção a que se lhe seja conferida 

competência para definição de bens jurídicos de tutela comunitária. Do contrário, 

também não seria possível admitir a existência de crimes internacionais, com seus bens 

jurídicos e jurisdição própria para respectiva tutela, ainda que em caráter suplementar. 

Convém destacar que, a despeito do malogro (que não se sabe definitivo) do 

Projeto de Tratado estabelecendo uma Constituição para a Europa, colocado em xeque 

pela vitória da campanha do non no referendo francês de 2005, assim como, em menor 

escala, pela derrota também no referendo holandês, entrou em vigor em 2009 o Tratado 

de Lisboa, unificando os três pilares de Maastricht, abolindo a intergovernamentalidade 

(inclusive no tocante à cooperação policial e judiciária penal, que estava situada no 

Terceiro Pilar) e atribuindo personalidade jurídica à União. Assim, se já se enxergava a 

discussão teórica em torno de competência penal da União Europeia, parece que os 

espaços institucionais estão se abrindo. 

No mais, é importante esclarecer que o acusado não figura propriamente 

como um ator da cooperação jurídica internacional em matéria penal, que constitui, 

como já se disse, uma medida tipicamente interestatal. Isso pode trazer um sério risco à 

paridade de armas no processo penal, se se considerar que o Estado concentra, ao 

mesmo tempo, o monopólio da jurisdição penal e uma parcela significativa da 

legitimação ativa para a ação penal. Ademais, o próprio fundamento da cooperação, a 
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rigor, segue uma lógica acusatória de combate à criminalidade transnacional, revelando 

quase uma presunção de que a acusação tem procedência. 

Dessa forma, é preciso muito cuidado no curso do processo penal, a fim de 

assegurar a paridade de armas e, como um Estado não atenderá a uma solicitação de 

cooperação formulada diretamente pela defesa (reitere-se, em função de se tratar de 

medida tipicamente interestatal), o juiz deve estar atento para viabilizar a realização de 

diligências extraterritoriais de legítimo interesse desta. Nesse caso, embora a medida em 

si decorra de uma necessidade da defesa, ela será viabilizada por interesse da jurisdição 

e de forma interestatal10. 

Tendo em vista alguns aspectos práticos e até com o objetivo de melhor 

estruturar o estudo da temática, existem algumas classificações para a cooperação 

jurídica internacional em matéria penal. Classificações atendem ao critério de utilidade 

e não se justificam pela sua natureza científica. As principais se utilizam dos seguintes 

critérios: quanto à posição do solicitante, quanto ao canal utilizado, quanto à natureza da 

cooperação. 

Segundo o critério da posição do solicitante, a cooperação jurídica 

internacional se classifica em ativa e passiva. O determinante, nesta classificação, é o 

interesse predominante no processo de cooperação: o nacional (do Estado solicitante) ou 

o estrangeiro (do Estado solicitado). Assim, se a cooperação se dá de forma a atender o 

interesse nacional, a cooperação será ativa; por outro lado, se o interesse que prevalecer 

for o estrangeiro, a cooperação será passiva. 

Nesse sentido, por cooperação ativa se denomina aquela que é solicitada 

pela autoridade do Estado em referência à estrangeira. Se se tratar do Estado brasileiro, 

este será o requerente da cooperação. Da mesma forma, a cooperação ativa é a 

expressão utilizada para identificar a regulamentação, no direito interno e perante 

órgãos nacionais, de “procedimentos que visem à solicitação de atos estrangeiros no 

exterior” (PERLINGEIRO, 2006). 

Na cooperação passiva, ao contrário, há prestação a Estado estrangeiro de 

atos de cooperação. Em outras palavras, se o referencial for o Estado brasileiro, este 

                                                             
10 Ada Grinover (1998) já há algum tempo atentava para a necessidade de se compatibilizar a necessidade 
de incremento da cooperação internacional penal com os direitos fundamentais do acusado, que figuram 
como limites na ação estatal nessa área. 
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será o Estado requerido, aquele que estará concedendo o auxílio ao solicitante, como 

atividade instrumental à persecução penal estrangeira. Diz respeito, outrossim, às 

normas de direito interno relativas à efetivação dessa atividade em benefício de outra 

jurisdição penal. 

A cooperação também é classificada quanto ao canal utilizado, 

subdividindo-se em: 

i) direta (ou informal); 

ii) indireta (ou formal). 

Quanto à primeira, assim se designa a cooperação que se procede 

diretamente entre as autoridades públicas envolvidas, sem a necessidade do concurso de 

instâncias formais, como a via diplomática ou mesmo o Poder Judiciário. A cooperação 

informal comumente tem lugar nas hipóteses em que já existe um canal institucional 

aberto entre os dois órgãos envolvidos, o que normalmente ocorre entre órgãos como a 

Interpol e o Grupo de Egmont (que congrega as unidades de inteligência financeira). Por 

óbvio, a cooperação somente será viável nesse caso se não houver medidas submetidas à 

reserva de jurisdição ou a algum procedimento formal previsto no direito interno do 

Estado requerido para assegurar sua validade. 

É chamada indireta (ou formal), por outro lado, a cooperação realizada em 

observância aos padrões institucionalmente estabelecidos, como forma de assegurar a 

validade da providência a ser viabilizada. Esta modalidade tende a ser a predominante 

quando se se tratar de diligência mais restritiva de direitos, caso em que normalmente 

são estabelecidos, nas ordens jurídicas estatais, procedimentos mais rigorosos para a 

respectiva realização. Para medidas mais gravosas, em particular as sacrificadoras de 

direitos fundamentais, como a intimidade e a privacidade, as constituições estatais 

submetem a sua efetivação à reserva de jurisdição, assim conceituada por Canotilho: 

A ideia de reserva de jurisdição implica a reserva de juiz (Richtervorbehalt) 
relativamente a determinados assuntos. Em sentido rigoroso, reserva de juiz 
significa que em determinadas matérias cabe ao juiz não apenas a última mas 
também a primeira palavra. É o que se passa, desde logo, no domínio 
tradicional das penas restritivas de liberdade e das penas de natureza criminal 
na sua globalidade. Os tribunais são os “guardiões da liberdade” e daí a 
consagração do princípio de nulla poena sine judicio (CRP, artigo 32º/2) 
(1998, p. 580). 
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Com efeito, se a medida solicitada for submetida, nas regras do Estado que 

estiver cooperando passivamente, à reserva de jurisdição, não será possível que se 

proceda direta ou informalmente, mesmo que ainda se esteja em fase de investigação, 

antes da instauração do processo penal. Será necessário o manejo da carta rogatória, ou 

mesmo do auxílio direto, para que se promova a cooperação. 

A propósito, convém salientar que a cooperação será indireta ou formal 

ainda que o instrumento utilizado seja o auxílio direto, e não a carta rogatória. É que, 

mesmo que a cooperação, em auxílio direto, estiver sendo feita por reciprocidade, ela 

terá respaldo em previsão no costume internacional, o que lhe confere rigorosamente 

caráter institucional, tanto que há, via de regra, participação do Poder Judiciário. É 

bastante diferente da cooperação que se realiza meramente em função de vínculos de 

confiança mais tênues em determinadas redes ou grupos de cooperação, como ocorre 

com certa frequência na cooperação policial, em que não há propriamente controle 

formal da medida que está sendo oferecida em favor de outro Estado, a exemplo de 

informação de caráter público sobre determinada pessoa, que esteja em investigação ou 

não no Estado solicitado. 

Uma terceira classificação é construída com base no critério da natureza da 

cooperação, caso em que se desdobra em administrativa e jurisdicional, tendo como 

pano de fundo a controvertida distinção entre as funções do Estado. Segundo Beatriz 

Quintero e Eugenio Prieto, “jurisdição e administração são duas funções do Estado que 

historicamente emanam de um mesmo poder, conservando na atualidade vestígios dessa 

comunidade de origem” (QUINTERO; PRIETO, 2002, p. 163)11.  

O fato é que todas as funções do Estado têm uma origem comum, até porque 

o poder é uno e recebe seu fundamento da soberania, e essa divisão para fins de controle 

do exercício daquele é uma construção recente, de viés liberal. Remonta ao período a 

que Ferrajoli (2002) se referiu como de progressiva limitação da soberania interna, cujo 

apogeu se concretizou com as ideias iluministas que influenciaram na concepção do 

Estado de Direito, do qual a separação das funções do Estado constitui um dos quatro 

                                                             
11 Tradução livre: “Jurisdicción y administración son dos funciones esenciales del Estado que 
históricamente emanan de um mismo poder, conservando em la actualidad vestígios de esa comunidad de 
origen”. 
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pilares fundamentais, ao lado da supremacia da constituição, do império da lei (rule of 

law) e da oponibilidade pelo cidadão de direitos ao Estado. 

Todavia, se é certo que as três funções do Estado têm a mesma origem, é 

forçoso reconhecer – assim concordando parcialmente com Quintero e Prieto (2002) – 

que a função legislativa tem traços distintivos mais marcantes em relação às duas outras, 

cuja diferenciação enseja maior problemática (NAVARRETE, 1985), sobre a qual se 

debruçaram sobretudo os processualistas italianos, que ofereceram aquela que talvez 

seja a maior contribuição doutrinária sobre o tema.  

Chiovenda assentou a distinção no caráter de substitutividade da jurisdição. 

Segundo ele, não é possível levar em consideração o órgão que exerce a função, já que 

cada poder estatal detém competências que lhe são atípicas. Outrossim, rejeita também 

que o critério diferenciador esteja nas garantias exteriores da função, como a 

imparcialidade, ou no argumento de que o ato jurisdicional pressupõe sempre uma 

relação jurídica prévia. Para ele, a pedra de toque da distinção está no fato de o juiz, 

quando exerce a função jurisdicional, substituir a atividade estatal por uma vontade 

alheia, afirmando a vontade da lei: “Em vista disso, podemos dizer que a jurisdição 

consiste na atuação da lei mediante a substituição da atividade de órgãos públicos à 

atividade alheia, seja afirmando a existência de uma vontade da lei, seja a colocando 

posteriormente em prática” (2000, p. 374)12. 

E prossegue: 

Isso falta na administração. Administrar é uma atividade autônoma imposta 
direta e imediatamente pela lei aos órgãos públicos; assim, como o 
proprietário obra por conta própria nos limites de seu direito de propriedade, 
assim a administração pública, nos limites de seu poder, obra por conta 
própria, não em lugar de outros (CHIOVENDA, 2000, p. 377)13. 

Já Carnelutti adota critério diferente. Para ele, o elemento que caracteriza a 

jurisdição é o conflito de interesses por uma pretensão resistida. Assim, a jurisdição se 

expressa na composição da lide, através da sentença declaratória: “O juiz é vox legis, 

                                                             
12 Tradução livre: “En vista de eso, podemos decir que: la jurisdicción consiste en la actuación de la ley 
mediante la sustitución de la actividad ajena, ya sea afirmando la existencia de una voluntad de ley, ya 
poniéndola posteriormente en práctica”. 
13 Tradução livre: “Esto falta en la administración. Administrar es uma actividad autónoma impuesta 
directa e imediatamente por la ley a los órganos públicos; así como el propietario obra por cuenta 
propia en los limites de su derecho de propiedad, así la administración pública, en los limites de su 
poder, obra por cuenta propia, no en lugar de otros”. 
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enquanto ius dicit para o caso concreto declarando o que com respeito a ele o Direito 

quer (objetivo)” (2000, p. 224). Na tese de Carnelutti, até mesmo os atos executórios – 

os quais têm por objeto uma pretensão insatisfeita e não mais resistida, porque já 

devidamente acertadas pelo juiz – não estariam abrangidos no conceito de jurisdição. 

Ainda que se tome a essência das duas teses, existe uma crítica importante, 

ao menos quando se trata do processo penal. É que parece inconsistente sustentar que o 

Estado atua em interesse alheio na solução de conflitos quando efetiva a persecução 

penal. É aí que entra a figura da jurisdição do juiz como terceiro imparcial. No processo 

penal, isso significa a introdução de um elemento imparcial no equacionamento do 

conflito, como forma de impedir “castigo direto” (RUBIANES, 1976) pelo Estado. Há, 

pois, um juízo prévio antes de impor a pena, de um terceiro alheio ao conflito entre o 

interesse de punir e o de proteção da liberdade pessoal, como instrumento de garantia ao 

acusado. 

Com efeito, Rubianes afirma que, 

quando os interesses entram em conflito, devem ser resolvidos 
imparcialmente. Daí a figura do juiz como terceiro imparcial, característica 
essencial da jurisdição. Ainda que a doutrina discuta que se possa a tal 
contrapor-se e atribuir parcialidade à atividade administrativa, sustenta-se 
que o administrador há de ser também imparcial, quando individualiza o 
preceito nos casos particulares e concretos (1976, p. 134)14. 

A corrente que define a jurisdição como terzietà, acompanhada do elemento 

da imparcialidade, é a que hoje predomina na teoria geral do processo (BAPTISTA, 

2000; RAMOS et al, 2000; NAVARRETE, 1985). O que a distingue, pois, da função 

administrativa é a presença do Estado como terceiro imparcial, o que revela, para o 

processo penal, a garantia de que o interesse da liberdade do cidadão também será 

levado em consideração na solução do conflito. 

Assim, a cooperação será jurisdicional sempre que o Estado estiver atuando 

como terceiro imparcial, o que ocorre quando há processo penal em curso ou nos casos 

em que o objeto da solicitação configurar medida mais gravosa a direitos fundamentais, 

normalmente submetidas à reserva de jurisdição pelas ordens jurídicas dos Estados 

                                                             
14 Tradução livre: “Cuando los intereses entran en conflicto, hay de ser resuelto imparcialmente. De ahí 
la figura del juez como tercero imparcial, característica esencial de la jurisdicción. Aunque la doctrina 
discute que pueda contraponerse a la contraria y atribuírse parcialidad a la actividad administrativa. 
Porque se sostiene que el administrador há de ser también imparcial, cuando individualiza el precepto en 
los casos particulares y concretos”. 
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democráticos, como garantia ao cidadão investigado. Residualmente, a cooperação não 

enquadrada como jurisdicional será administrativa. 

1.1. FONTES DA COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL PENAL 

A cooperação jurídica internacional em matéria penal pressupõe o concurso 

de pelo menos duas ordens jurídicas particulares cuja conexão se estabeleça sob a lógica 

da coordenação, ou seja, desde que não haja grau hierárquico entre elas. Isso se explica 

pelo fato de que a cooperação consiste, indiretamente, num mecanismo de salvaguarda 

da territorialidade penal, justamente para preservar a soberania estatal na persecução 

penal. Como a jurisdição penal é monopólio do Estado, a cooperação finda por 

configurar medida tipicamente interestatal, com as ressalvas já feitas quanto à 

participação de jurisdições comunitárias. 

Nesse sentido, tendo em vista que a cooperação implica a articulação de 

duas ordens jurídicas estatais, sua principal fonte é o tratado, categoria que recebe uma 

interpretação autêntica no artigo 1º, a, da Convenção de Viena de 1969 (esta, aliás, 

também um tratado) como “um acordo internacional concluído por escrito entre Estados 

e regido pelo Direito Internacional, quer conste de um instrumento único, quer de dois 

ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja sua denominação específica”. 

Os tratados remontam à Antiguidade, porém somente se consolidaram como 

fonte primária do direito internacional na segunda metade do século passado, quando 

este vivenciou um claro processo de positivação, muito em decorrência do incremento 

significativo nas relações internacionais e da crise de soberanias verificada naquele 

momento histórico, que marcou o apogeu daquilo que Ferrajoli (2002) chamou de 

absolutização da soberania externa. O fenômeno de positivação expressou a reação do 

direito no sentido de limitar a tendência natural da soberania de se tornar absoluta, a fim 

de conferir legitimidade jurídica e segurança à ação estatal no plano internacional. 

O tratado configura, pois, o principal instrumento de articulação de entes 

soberanos nas relações internacionais. Aliás, a presença da soberania é o traço distintivo 

do tratado diante das demais espécies de atos jurídicos, consistindo em sua pedra de 

toque desde o momento em que este aportou na sociedade internacional. Emer de Vattel 

já lembrava essa circunstância quando afirmava que o tratado, do latim foedus, “é um 
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pacto feito entre soberanos em vista do bem público, seja para a perpetuidade, seja para 

um período considerável de tempo” (2004, p. 274). 

Desde sua construção como categoria jurídica, o tratado sempre esteve 

assente nos princípios pacta sunt servanda e da boa-fé. Mesmo antes de uma melhor 

sistematização teórica do conceito e do fenômeno da positivação do direito 

internacional, eram esses princípios, como decorrentes do costume internacional, que 

asseguravam a dinâmica e a operacionalidade do tratado. Sua importância é tamanha 

que a Convenção de Viena de 1969, no artigo 26, expressamente prescreve que “todo 

tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas de boa-fé”. 

Assim, como forma de conferir maior legitimidade e segurança à cooperação 

jurídica internacional em matéria penal, cada vez mais têm sido celebrados tratados que 

a têm por objeto. Esses tratados podem ser multilaterais (normalmente designados de 

convenções internacionais) ou bilaterais. No que diz respeito aos tratados multilaterais, 

normalmente a cooperação é regulada em torno de uma temática específica, em geral 

um ramo de atividade criminosa, a fim de considerar as respectivas particularidades na 

definição das estratégias de persecução penal. Quanto aos tratados bilaterais, a ênfase é 

dada às peculiaridades dos Estados envolvidos. 

A cooperação jurídica internacional em matéria penal também pode ter por 

base o costume internacional, definido no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional 

de Justiça como “prática geralmente aceita como direito”. O costume é uma fonte do 

direito de larga aceitação – e não apenas no direito internacional –, a despeito de estar 

com a importância diminuída, com o processo de positivação. 

Na verdade, é até intuitivo, se se levar em consideração o histórico de 

evolução do fenômeno jurídico, que o costume anteceda a norma positivada. Ora, se o 

direito tinha origem divina e vivenciou um processo de secularização, o primeiro passo 

seria objetivar a regra religiosa em prática geral, transformando, pois, aquela em regra 

consuetudinária. 

Por isso mesmo, o costume tem origem bastante remota e ofereceu conteúdo 

ao direito posteriormente positivado. Segundo Malcolm N. Shaw, 

em qualquer sociedade primitiva, certas regras de comportamento emergem e 
prescrevem o que é permitido e o que não é. Tais regras se desenvolvem 
quase que subconscientemente dentro do grupo e são mantidas pelo grupo 
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por pressões sociais e com o auxílio de outros vários mecanismos mais 
tangíveis. Eles não são, pelo menos nos períodos mais remotos, escritos ou 
codificados, e sobrevivem ultimamente em função daquilo que pode ser 
chamado de aura de legitimação histórica. Com o desenvolvimento da 
comunidade, esta moderniza seus códigos de comportamento através da 
criação de arcabouços legais, como cortes e legislação. O costume, pelo qual 
o processo original pode ser descrito, permanece ou pode até evoluir. É visto 
como uma autêntica expressão das necessidades e valores da comunidade 
num determinado período (2008, p. 72-73)15. 

O costume é composto por dois elementos: um material (o uso) e outro 

subjetivo (a opinio juris). O primeiro diz respeito à prática, à repetição de uma 

determinada conduta; o segundo, por sua vez, é expresso pela opinio juris sive 

necessitatis, ou seja, “pelo entendimento, pela convicção de que assim se procede por 

ser necessário, correto, justo e, pois, de bom direito” (REZEK, 1996, p. 124). A 

conjugação desses dois elementos é fundamental à caracterização do costume. Ora, sem 

a identificação do elemento material, porquanto o costume não é escrito, não haveria 

base para identificar a conduta a ser observada. Por outro lado, a convicção quanto à 

obrigatoriedade é que confere o caráter jurídico àquela prática, revestindo-a de 

linguagem deôntica, de normatividade. 

No início do século XX, Lassa Oppenheim definia o direito internacional 

como body of costumary and conventional rules (1944), para em seguida sustentar que 

o tratado vinha ganhando importância naquele momento. Isso porque, no direito 

internacional, o fenômeno da positivação é mais recente. Por isso, ainda hoje o costume 

internacional apresenta significativa relevância como fonte, até pelo caráter mais fluido 

do direito internacional. 

Diante disso, muito da cooperação jurídica internacional em matéria penal, 

ainda nos dias atuais, se desenvolve por força da incidência do costume internacional, 

respaldada preponderantemente pela garantia de reciprocidade. Não há dúvida de que, 

para fins de assegurar maior efetividade à cooperação, é interessante seja ela regulada 

por tratado. Contudo, na ausência deste, é possível recorrer ao costume como forma de 

viabilizá-la. 

                                                             
15 Tradução livre: “In any primitive society certain rules of behavior emerge and prescribe what is 
permitted and what is not. Such rules develop almost subconsciously within the group and are maintained 
by the members of the group by social pressures and with the aid of various other more tangibles 
implements. They are not, at least in the early stages, written down or codified, and survive ultimately 
because of what can be called an aura of historical legitimacy. As the community develops it will 
modernize it code of behavior by the creation of legal machinery, such as courts and legislature. Custom, 
for this is how the original process can be described, remains and may also continue to evolve. It is 
regarded as an authentic expression of the needs and values of the community at any given time”. 
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A propósito, cooperação jurídica internacional entre Estados é uma prática 

antiga nas relações internacionais, disseminada, no campo penal, através do instituto da 

extradição (elemento material), cuja opinio juris se extrai hoje da necessidade de uma 

atuação concertada interestatal no combate à criminalidade transnacional (elemento 

subjetivo). Aliás, há quem sustente integrar o jus cogens um princípio (genérico) de 

cooperação nas relações internacionais (MIRANDA, 2009). 

Outra fonte da cooperação jurídica internacional penal é o chamado soft 

law, em geral produzido no âmbito das organizações internacionais e distinto dos 

tratados e costumes, considerados hard law pelo maior grau de cogência. Não é possível 

precisar quando teria surgido o soft law, porém regras com essa característica se 

tornaram mais frequentes no direito internacional, manifestando-se em geral através de 

compromissos ou recomendações com maior grau de generalidade, gentlemen’s 

agreements, codes of conduct, best practice papers. 

A rigor, o soft law emite uma regra com grau de normatividade mais baixo, 

expressando um compromisso quase que ético, razão por que nem sempre é aceita como 

fonte jurídica. Entretanto, no direito internacional esse instrumento funciona com certo 

patamar de eficiência à medida que seus sujeitos consistem normalmente em entidades 

dotadas de soberanias e que concorrem para a produção da norma. Assim, como sujeitos 

e destinatários da norma via de regra se confundem, o grau de normatividade termina 

sendo menos relevante, já que, do contrário o sujeito não teria razão para expressar o 

desejo de adotar determinada diretriz. Por isso mesmo, as regras de soft law contêm 

maior grau de generalidade, até com um certo sentido programático. 

O soft law não se confunde com o tratado ou com o costume. No que se 

refere ao tratado, a distinção essencial se estabelece em função do grau de cogência das 

regras, mais acentuado neste (hard law). Essa diferença de normatividade finda por 

refletir no conteúdo das regras, haja vista que, para que a respectiva obrigatoriedade seja 

melhor assimilada, a materialidade deve ser mais particularizada. Por isso mesmo, a 

regra do tratado acaba sendo mais particularizada, enquanto a do soft law revela um 

maior grau de generalidade.  

Quanto ao costume, a diferença fundamental está no fato de que o soft law 

se produz de forma escrita, o que não ocorre naquele. Aliás, há quem sustente que o soft 

law nada mais é do que o costume revestido da forma escrita. Todavia, o costume se 
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revela como hard law, expressa na opinio juris (elemento subjetivo), como já decidiu a 

jurisprudência internacional em diversas oportunidades, a exemplo do caso Lotus, 

julgado pela Corte Permanente de Justiça Internacional (1927), e pelos Casos da 

Plataforma Continental do Mar do Norte, uma disputa sobre a delimitação territorial 

desta, envolvendo a Alemanha, a Holanda e a Dinamarca, julgado pela Corte 

Internacional de Justiça (1969). 

A profusão de regras de soft law tem se tornado frequente no âmbito do 

direito ambiental e do direito econômico internacional, neste incluída a atividade 

financeira. Assim sendo, há farta matéria relativa à cooperação jurídica internacional 

penal, principalmente se se levar em conta a característica eminentemente financeira da 

criminalidade organizada transnacional. Ademais, como há organizações internacionais 

(ou órgãos destas) que se ocupam especificamente da cooperação jurídica internacional, 

recomendações desses entes ou compromisso firmados junto a eles também figuram soft 

law em torno do tema. 

Por fim, as legislações internas também são fontes da cooperação jurídica 

internacional em matéria penal. Mesmo com a celebração de tratados ou a invocação do 

costume, os Estados comumente disciplinam em seus direitos internos os instrumentos 

através dos quais exercem a cooperação, seja nos códigos processuais penais, seja em 

leis específicas sobre o tema. Nesses atos legislativos, os Estados detalham o iter da 

cooperação empregado pelos seus sistemas de justiça e de diplomacia, tanto para a 

hipótese em que a requer quanto para os casos em que é solicitado. 

 

1.2. A SOBERANIA ESTATAL COMO PRESSUPOSTO DA COOPERAÇÃO 

JURÍDICA INTERNACIONAL PENAL 

A cooperação jurídica internacional em matéria penal, pelo que se pode 

extrair de seus pressupostos conceituais, induz à ideia de extraterritorialidade, já que 

tem como finalidade possibilitar a realização válida, fora dos limites territoriais da 

jurisdição nacional, de medidas necessárias à persecução penal. Nesse sentido, numa 

análise mais apressada, poder-se-ia cogitar que se trata de um instituto que pretende de 

alguma forma subverter o conceito de soberania estatal, a fim de afastar as barreiras 

formais que esta impõe à validade jurídica de um ato praticado fora do território estatal 

e sem o concurso de suas respectivas estruturas de poder. 
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No entanto, o raciocínio correto é o oposto. É que, a despeito de a 

cooperação jurídica internacional em matéria penal efetivamente ter por objetivo 

viabilizar a prática de atos extraterritoriais, foi ela concebida sem desconsiderar a 

soberania estatal, impedindo que um Estado invada os limites territoriais da jurisdição 

alheia. Por isso mesmo, a cooperação jurídica internacional penal segue a lógica de 

coordenação e de intercâmbio de soberanias, tendo entre seus fundamentos o respeito da 

juridicidade dos atos praticados por outro Estado. 

Portanto, é possível afirmar que a soberania estatal constitui pressuposto do 

conceito de cooperação jurídica internacional em matéria penal. Esta atende às 

necessidades da persecução penal ante a crescente internacionalização das relações 

jurídicas, com reflexos no campo penal, configurando uma espécie de interconexão 

entre jurisdições penais, para que atos praticados numa delas possa também surtir 

efeitos em outra. 

 

1.2.1. EVOLUÇÃO HISTÓRICO-FILOSÓFICA DO CONCEITO DE 

SOBERANIA 

O homem não existe sozinho. Não existem Tarzan nem Mogli. Robinson 
Crusoé ficou isolado por força, mas todo o seu passado era social e, em sua 
ilha, ele contribuía, com seus conhecimentos, lembranças e emoções. Além 
do mais, apareceu Sexta-Feira. 

Além disso, o homem está localizado geograficamente. O formidável 
progresso dos transportes permite, certamente, ir para outro lugar com muito 
mais facilidade do que no passado. Tentei, em outra obra, mostrar a que 
ponto a maioria dos franceses viajava, um pouco antes de 1945. A pobreza, a 
falta de comunicações e a insegurança tinham como consequência comum a 
paralisação dos deslocamentos. 

Existiam os nômades, mas, em geral, eles tinham sua própria área de 
percurso. Algumas profissões são itinerantes (viajantes do comércio, 
repórteres, inspetores de além-mar, marinheiros e aviadores). Porém, estes 
têm seus domicílios. Outros instalam-se no exterior por períodos diferentes: 
diplomatas, militares de tropas coloniais, etc., mas eles constituem uma 
pequena minoria. Enfim, existem os imigrantes definitivos. 

O homem caseiro, por força e por gosto, vê muito menos pessoas que o 
viajante. Mas o encontro de numerosas pessoas em lugar público tem pouca 
significação. O importante é o encontro acompanhado de relações. Foram 
feitos estudos sobre esse tipo de relação, notadamente no MIT, por Ithiel de 
Sola Pool. Podemos saber assim, em média, a quantas pessoas dirigimos a 
palavra em um ano, quantos conhecemos de vista, ou pelo nome, quantas 
pessoas fazem parte do nosso círculo, quantas são nossas amigas, ainda que a 
diversidade de casos, do ermitão ao mundano, dê a esses cálculos uma grande 
imprecisão. 
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Esses agrupamentos entre homens são misturados e múltiplos 
(DUROSELLE, 2000, p. 81-82). 

O trecho acima, extraído da obra Todo império perecerá, do historiador 

francês Jean-Baptiste Duroselle, demonstra um aparente paradoxo da natureza humana: 

de um lado, o instinto de agrupar-se, de não viver isolado; de outro, o instinto de busca 

por novos horizontes, de romper os desafios espaciais. Na fonte bíblica, esse aparente 

paradoxo do ser humano é ilustrado desde o Livro do Gênesis, inicialmente com a 

criação de Eva a partir da costela de Adão, expressando a necessidade do ser humano de 

relacionar-se com seus semelhantes, e depois com a dispersão da humanidade após o 

dilúvio, mesmo após a criação da descendência de Adão. 

É da natureza humana a convivência em sociedade, até como forma de lhe 

permitir exercer suas capacidades intelectivas. Por isso, como disse Duroselle, “o 

homem não existe sozinho” (2000, p. 81). Ainda que nos primórdios os agrupamentos 

humanos fossem de certo modo rudimentares, alimentados por laços familiares, o 

nomadismo puro contraria a natureza do homem, que dele instintivamente sempre 

procurou se desvencilhar no curso da história. 

Já se enxergava essa característica do homem na filosofia de Aristóteles. 

Para o estagirita, o fim último do homem é a sua felicidade, somente atingida quando 

ele realiza a contento suas tarefas, seu trabalho, no seio da polis¸ sendo esta, por 

consequência, uma associação de seres iguais buscando uma existência feliz. O homem, 

pois, é um ser eminentemente social e quem vive isoladamente é um Deus ou uma 

besta. Portanto, o homem somente se realiza como tal dentro da polis, coexistindo com 

seus semelhantes. 

Esse desejo de se agrupar poderia pressupor, a priori, uma tendência no 

homem de se manter inerte do ponto de vista geográfico. No entanto, para atingir suas 

potencialidades intelectuais e morais, é do instinto do ser humano a busca incessante de 

novos horizontes, de novos espaços de ação social. O comportamento poderia parecer 

paradoxal, mas, na verdade, as duas características se complementam, à medida que 

essa procura por novos horizontes expressa também o desejo do homem de ampliar 

progressivamente a sua teia de relações. 

Nesse sentido, a redução artificial do espaço geográfico configura um 

desafio da humanidade desde os seus primórdios. A invenção da roda, para alguns a 
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mais importante da humanidade, é um exemplo marcante desse instinto desbravador do 

homem em direção a novos espaços geográficos. Princípio básico dos dispositivos 

mecânicos, a roda possibilita o transporte com a redução das forças de fricção, portanto 

reduzindo o esforço necessário nos deslocamentos.  

Ao se deslocar com mais facilidade (e mais frequência), o homem aumenta 

sua teia de relações e, com isso, amplia as possibilidades de riqueza, com o incremento 

das relações econômicas. Nos dias atuais, se a roda parece uma invenção vetusta, sua 

influência se enxerga nos dispositivos tecnológicos que promovem a interação de 

bilhões de pessoas simultaneamente no mundo inteiro. A comunicação, outrora apenas 

física, pode ser viabilizada virtualmente, através de signos reconhecidos como válidos 

por emissores e receptores de mensagens. 

Hoje se estabelece um novo paradoxo aparente: o nômade físico, em frente à 

tela do computador, pode estar estabelecendo virtualmente múltiplas e globais relações 

através do uso de dispositivos tecnológicos. O homem então desperta para realizar suas 

potencialidades numa polis global, incrementando, naturalmente, as possibilidades de 

produção de riqueza e de obtenção de conhecimento. 

Os agrupamentos humanos pressupõem um nível mínimo de organização, 

até como forma de se propiciar a convivência harmônica entre os seus membros. Da 

mesma forma, há agrupamentos com os mais diversos níveis de complexidade e de 

institucionalização, assim como agrupamentos pequenos que se constroem imersos às 

estruturas de agrupamentos maiores. Jean-Baptiste Duroselle (2000) os classifica em 

quatro, segundo uma escala de complexidade e de institucionalização:  

i) numa escala inferior de complexidade, existem os grupos 

pequenos, em que cada participante conhece, pelo menos 

aproximadamente, todos os membros (grupos naturais, grupos 

impostos e grupos reais); 

ii) numa escala intermediária, as chamadas comunidades 

intermediárias (voluntárias ou não), mais numerosos e com a 

característica de que cada membro pouco conhece os demais; 

iii) numa escala mais avançada, o Estado, como unidade 

política;  
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iv) as comunidades plurinacionais, que procuram diminuir os 

poderes do Estado ou substituí-lo por outros poderes. 

No critério que orienta a classificação, percebe-se que o número de 

membros é considerado um fator importante, a exigir do grupo maior nível de 

institucionalização e de complexidade. É que, a despeito de ser instintivo ao homem o 

desejo de se agrupar – premissa que já se estabeleceu –, com a ampliação do espaço 

geográfico e consequente incremento na própria teia de relações esses agrupamentos 

foram se tornando cada vez mais complexos e, para tanto, passaram a demandar um 

nível maior de institucionalização. 

Com efeito, nos agrupamentos mais rudimentares, as relações sociais são 

travadas a partir de padrões de conduta moralmente aceitos pelos seus membros e 

culturalmente arraigados à comunidade. Nesses agrupamentos, como os membros se 

conhecem, a busca de consensos diretamente negociados é muito mais fácil, sendo 

também viável a transmissão oral dos padrões de conduta consensualmente aceitos 

como válidos. 

Essa é uma questão interessante porque, embora os agrupamentos humanos 

remontem aos primórdios da humanidade, o Estado é uma construção do pensamento 

moderno com o objetivo de designar aqueles agrupamentos formados a partir de uma 

unidade política. Os registros arqueológicos mostram que civilizações muito antigas já 

eram dotadas de um certo nível de organização que justificassem a sua qualificação 

como unidade política. Civilização mais remota de que se tem notícia, os sumérios eram 

organizados em cidades-Estados, com fluxo de negócios comum, agricultura bem 

desenvolvida, viagens marítimas, comércio e contabilidade estruturados sob o regime de 

religião e governo (WATSON, 2004). 

Nesse período mais remoto, os Estados alternavam suas organizações 

políticas entre cidades-Estados e impérios (como o egípcio), mas há sempre um nível 

mínimo de institucionalização. A priori, eram agrupamentos que poderiam receber a 

designação de Estados. Burdeau (2009) alerta ser um equívoco pensar que não tinha 

natureza política o poder nessas sociedades antigas. Segundo ele, o Estado não nasceu 

por uma imposição histórica do período moderno, senão pelas condições objetivas 

apreendidas intelectualmente que apontavam para a necessidade do surgimento de uma 

nova ideia voltada à concepção da institucionalização do poder. 
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Em outras palavras, como fato histórico, o Estado não surgiu no período 

moderno, já que, mesmo nas civilizações mais antigas, os registros demonstram traços 

de unidade política bem definida16. No entanto, somente no período moderno o 

pensamento se dá conta da necessidade de construção de uma ideia voltada a definir a 

nova unidade política que naquele momento se concebia. Portanto, o surgimento do 

Estado no período moderno não é propriamente um fato histórico, mas uma necessidade 

da história do pensamento. 

Isso se explica até pelo rompimento de modelos na transição do medieval ao 

moderno, com a retomada dos paradigmas clássicos. A lógica de unidade política 

perdeu sua razão de ser na Idade Média, com a afirmação de um poder fracionário e um 

modo de organização social servil a partir da dualidade entre senhor e vassalo. Na 

sociedade feudal, é interessante notar que o vínculo entre senhor e vassalo era de 

sujeição real. Portanto, o vínculo do vassalo era com a terra, e não com o respectivo 

senhor, o que até reforça o determinismo nas relações sociais no período feudal. 

O vínculo jurídico se estabelecia sob uma espécie de arrendamento 

compulsório da terra ao vassalo, cuja contrapartida ao senhor se dava em troca de 

trabalho numa parcela da própria terra, segundo um rígido modus operandi. Assim, o 

vassalo nascia sujeito, por transmissão hereditária, a uma obrigação propter rem de 

cultivar a terra sob determinadas condições, não se admitindo o rompimento voluntário 

do vínculo, que era sucessivamente transmitido hereditariamente após a sua morte. 

                                                             
16 Fustel de Coulanges, em A Cidade Antiga, dedica o Livro Terceiro à formação das cidades antigas. No 
texto, percebe-se claramente a formação progressiva de agrupamentos mais complexos a partir da célula 
mais rudimentar: a família. Coulanges mostra a família antiga como uma entidade fundada num culto e 
cujo chefe exercia sua liderança sob uma base religiosa. A partir do mesmo fio condutor, portanto sem 
romper as tradições religiosas, duas famílias passaram a se unir na celebração de cultos que lhes fossem 
comuns, formando um agrupamento que recebeu a denominação de fratria (terminologia grega) ou cúria 
(terminologia latina).  
Tal como na família, a fratria ou cúria também tinham um chefe religioso que lhes exercia a liderança. 
Não tardou para que houvesse a associação de fratrias, formando tribos, sempre sob os auspícios de um 
culto; em cada tribo, havia um altar e uma divindade protetora. Mais adiante, as tribos passaram a unir em 
direção à formação de cidades. 
Coulanges mostra que, ao passo da evolução desses agrupamentos, um maior nível de institucionalização 
é implementado. Na fratria ou cúria, por exemplo, havia um curião ou fratriarca, cuja função primordial é 
presidir os sacrifícios, mas o grupo tinha assembléias e deliberações, inclusive com a possibilidade de 
expedir decretos, diferentemente do que ocorria na família, em cujo seio o líder concentrava a autoridade 
religiosa, de governo e de justiça. 
A cidade antiga era, pois, uma confederação dos vários grupos formados antes dela, que ainda guardavam 
suas raízes, desde a célula familiar até os agrupamentos mais complexos, todos mantendo, no seu interior, 
sua mesma organização social e política fundada na religião. A organização dos grupos de nível inferior 
se projetava também sobre a cidade, de modo que, num período mais remoto, a despeito de algum grau de 
institucionalização, a cidade antiga (e, portanto, a organização política) tinha fundamento estritamente 
religioso. Como tal, direito e religião necessariamente se confundiam (COULANGES, 2011). 
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Assim, as gerações retiravam seu sustento da mesma terra, sem qualquer possibilidade 

de realização econômica e social fora desse quadro de relações. 

Sob essas condições, a riqueza não circulava, já que a moeda não era um 

objeto de uso corrente, e o comércio era muito escasso. No entanto, esse fenômeno foi 

sendo aos poucos mitigado com as Cruzadas, que fez ressurgir o desejo adormecido 

desde a civilização romana de procura por novos horizontes. Embora a finalidade 

primária das Cruzadas fosse arrebatar a Terra Santa dos muçulmanos, seu impacto no 

campo econômico foi marcante. Os cruzados eram acompanhados por mercadores que 

lhes forneciam as provisões necessárias à sua manutenção, os quais, durante o percurso, 

tomavam conhecimento da existência de novos produtos. Os viajantes regressavam à 

Europa com o gosto mais apurado pelas comidas e pelas roupas requintadas que haviam 

experimentado no percurso, possibilitando o aparecimento de novas oportunidades 

comerciais. 

Um novo comércio florescia na Europa. As Cruzadas se tornaram uma 

oportunidade de crescimento econômico, em contraponto ao determinismo social que se 

verificava no sistema feudal. A expansão do comércio teve como consequência o 

crescimento das cidades. No período feudal havia resquícios das cidades do período 

clássico, consistentes em centros militares e judiciais. No entanto, com a queda do 

Império Romano e as conquistas bárbaras, o esplendor das cidades havia se esvaído, 

com um intenso fluxo migratório em direção ao campo17. Assim, as cidades medievais 

eram predominantemente rurais, sem formas mais institucionalizadas de governo. 

O comércio propiciou a mudança do estado de coisas, com a criação de 

cidades mais efervescentes, situadas normalmente nas localidades onde o comércio era 

mais dinâmico (a exemplo da Itália e da Holanda). A formação dessas cidades era 

espontânea, sempre que condições geográficas ou mesmo climáticas favorecessem uma 

aglomeração comercial, sendo composta geralmente por uma igreja e por uma zona 

fortificada chamada de burgo18. 

                                                             
17 A título de exemplo, estima-se que a população de Roma chegou a superar a marca de 1.000.000 de 
habitantes no período clássico, tendo sido reduzida a cerca de 40.000 habitantes no auge do período 
medieval. 

18 Na Chronica Slavorum, Helmond ilustra com propriedade esse fenômeno com a história da fundação 
da cidade de Lübeck: “Adolfo, conde de Holstein, começou a reconstruir o castro de Segeberg e o rodeou 
de uma muralha. Porém, como a terra estava deserta, enviou núncios a todas as regiões, a saber: Flandres, 
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Não demorou muito para o trabalho agrícola, sob estruturação feudal, 

tornar-se pouco atrativo. Primeiro, o surgimento das cidades exigiu uma demanda de 

alimentos para seus habitantes, havendo espaço para se negociar um excedente do 

cultivo na terra. Em seguida, o comércio foi atraindo a população e aqueles que 

conheciam algum ofício foram tentar buscar sua subsistência através dele. Apareceram 

as corporações, com estruturas fechadas e rígidas que, a partir da noção cristã de justo 

preço, tinham o monopólio do ofício respectivo e embutiam o mesmo determinismo 

social (mesmo internamente) da sociedade medieval. 

No entanto, as possibilidades de riqueza com a atividade comercial também 

fizeram ruir as corporações de ofício, abalando seriamente a rígida estrutura social e 

política interna às corporações de ofício. Alguns mestres de corporações floresciam 

economicamente, mas sua ascensão social e política era inviabilizada dentro da estrutura 

das corporações. Foi então que novas corporações foram criadas em concorrência às já 

existentes, fazendo ruir também nelas as bases da estratificação social característica do 

período. 

Aproveitando-se dessas oportunidades comerciais, surgia na Baixa Idade 

Média uma classe média cada vez mais sólida, absolutamente desvinculada do modo 

feudal de produção. Essa classe média começava a ter acesso à riqueza, porém o poder 

político ainda continuava fragmentário, nas mãos da nobreza medieval, a quem aquela 

                                                                                                                                                                                   
Holanda, Utrecht, Westfália, Frísia, para que, aqueles que estivessem limitados pela falta de campos, 
viessem com as suas famílias e receber uma terra ótima, uma terra espaçosa, rica em frutos, com 
abundância de pescado e carne favorável para os pastos. (...) A este chamado acudiu uma inumerável 
multidão de várias nações: reunidas as famílias e os bens, acudiram à terra dos Wagriens junto ao conde 
Adolfo, para ocupar a terra que lhes tinha prometido. E assim os primeiros Holzates assentaram-se nos 
lugares mais seguros, na zona ocidental Segeberg, perto do rio Taberna, e também na planície de 
Schwentinefeld e nas margens do Schwale até Tensfelder, e no lago Plon. Os westfalianos ocuparam o 
pagus de Dargun, os holandeses, o de Utin, os frisões, o de Susel. Mais longe, o país de Plon estava ainda 
deserto. Por outro lado deu aos eslavos Oldemburgo e Lutjenburgo e as terras restantes à beira mar, para 
que as povoassem, e assim se fizessem tributários. Depois disto, o conde Adolfo veio ao lugar chamado 
Bucu e encontrou lá o muro da cidade destruída que construíra Cruto, inimigo de Deus, e uma ampla ilha 
rodeada por dois rios. Em efeito, de uma parte corre o rio Trave, da outra o Wakenitz, e ambos possuem 
uma ribeira pantanosa e impraticável. Porém, pela parte onde passa a via terrestre, existe uma pequena 
colina, situada diante do muro do castro. Assim, vendo este homem ativo as vantagens do lugar e a 
segurança do porto, começou a edificar lá uma cidade à qual chamou de Lübeck, porque não estava longe 
do antigo porto e da cidade que o príncipe Henrique tinha fundado antigamente. E enviou mensageiros a 
Niclotum, príncipe dos obodritas, propondo-lhe amizade; todos os nobres foram ganhos pelos presentes, 
até tal ponto que rivalizaram para conseguir os seus obséquios e a sua terra. Assim pois, começaram a 
repovoar os desertos da província de Wagirie, e o número de habitantes multiplicou-se. Por outro lado, o 
sacerdote Vicelino, pela demanda do conde e com o apoio dele, recebeu os bens que o imperador Lotário 
tinha concedido antigamente ao castro de Segeberg para a construção do mosteiro e subsídio dos servos 
de Deus”. 
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ainda deveria recorrer para fins de proteção. Porém, esse estado de coisas se modificou 

profundamente a partir dos efeitos da Peste Negra, que ensejou um intenso êxodo rural, 

inflando as cidades de camponeses e tornando necessária a adoção de novos padrões de 

segurança que somente o rei tinha condições de oferecer19. 

Na verdade, a retomada das cidades é apenas um dos inúmeros indicativos 

históricos da derrocada do poder fragmentário do período medieval. O restabelecimento 

da influência do poder real decorre da confluência de um plexo de múltiplos fatores que 

se cruzaram e propiciaram o rompimento de um modelo que preponderou por cerca de 

um milênio. Ademais, reduzir à centralização do poder as características de um período 

tão fértil para a história como o moderno é desconsiderar sua magnitude na construção 

de ideias e comportamentos que têm reflexos até os dias de hoje. 

Com efeito, o período moderno trouxe de volta a efervescência à Europa, 

despertando no homem o desejo de se realizar enquanto tal nos mais diversos domínios 

do conhecimento. Das artes à filosofia, da política ao direito, o homem moderno se 

libertava das amarras do pensamento cristão, assumindo uma posição antropocentrista, 

em que a razão emergiu como fundamento de suas ações. Essa busca desenfreada pelo 

conhecimento tornou o período moderno um tanto complexo e difícil de caracterizar 

como expressão de um pensamento comum, daí por que, como já se disse, identificam-

se vários “pensamentos modernos” (VILLEY, 2005). 

                                                             
19 Esse dado histórico está documentado com bastante vigor nas Cartas patentes de Carlos VII, Rei de 
França e de Navarra, para a cidade de Soissons, em 04 de novembro de 1325: “Carlos, pela graça de 
Deus, rei da França e da Navarra, fazemos saber a todos os presentes e vindouros que Nós, tendo recebido 
da Comuna de Soissons súplicas dos burgueses e habitantes de Illec, por certas causas, relativas ao fato 
deles serem doravante governados perpetuamente em regime de prebostade, segundo a nossa ordenança, 
por um preboste que Nós estabeleceremos lá doravante sem que eles tenham prefeito nem juízes na 
Comuna, que o dito preboste deve governá-los, segundo os seus usos e costumes, com as liberdades e 
franquias que eles tinham no tempo que eles eram governados pela Comuna e que a cidade seja sede do 
preboste de Soissons, no bailio de Vermandois, sem vincular-se ao preboste de Laon: Nós, atendendo à 
súplica dos mencionados habitantes, à Comuna, com as jurisdições, direitos e emolumentos, exceto a casa 
de Câmbio, pela qual os moradores são tributários do condado de Soissons em trinta libras torneses, Nós 
o recebemos e receberemos doravante, pelo teor destas presentes Cartas e os governaremos doravante, em 
nosso nome, por um preboste que Nós designaremos: e queremos que o preboste colocado por nós como 
deputado, na dita vila, para governá-la em nosso nome e aquele que possa ser designado no futuro, 
governará como preboste os habitantes, segundo as suas leis e os seus costumes, com as liberdades e 
franquias que eles tinham no tempo que eles eram governados pela Comuna, exceto que doravante não 
poderão nomear nem estabelecer prefeitos, nem juízes. E para que isto permaneça firme e estável para 
sempre, Nós fizemos colocar o nosso selo nestas presentes Cartas: salvo nosso direito em outras coisas 
que afete o direito de outrem. Dado em Sainct-Christophe-en-Hallate, o quarto dia de novembro de 
1325”. 
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No que se refere à política, em decorrência da centralização do poder, 

merece destaque o surgimento da ideia de Estado como unidade política secular. Nesse 

particular, Maquiavel parece ter sido o precursor da nova visão do poder político, 

apresentando a essência da modernidade, partindo de uma visão secular que sepulta o 

universalismo de origem religiosa. Para Simone Goyard-Fabre, “comparável a 

Cristóvão Colombo avistando o ‘Novo Mundo’, o que descobriu foi, para a moral e para 

a política, um ‘novo continente’” (2002, p. 14). 

O Estado moderno nasce acompanhado de um relevante atributo político 

decorrente da necessidade de proteção das cidades e consequente centralização do 

poder: o conceito de soberania. O rei se fortalece na Baixa Idade Média. De senhor 

feudal de poder fragmentário, o rei assume a suprema potestas da decisão final nos 

limites de sua dominação política (DOEHRING, 2008). No início, ainda se verifica uma 

forte carga de fundamento religioso no poder real, exercido como um direito divino. No 

entanto, com a progressiva secularização do pensamento, a soberania passa a ser 

estudada como um dado da realidade, permitindo que sua essência se adapte às mais 

diversas formas de governo. 

Um dos mais importantes teóricos da soberania, Jean Bodin, afirmava que 

“o Estado é a sede da soberana potência” (CHÂTELET; DUHAMEL; PISIER-

LOUCHNER, 2000, p. 47). Em Bodin, soberania é um conceito de rigorosa conotação 

semântica, que, segundo Châtelet, Duhamel e Pisier Louchner, tem as seguintes 

características: 

a potência soberana do Estado é absoluta: ela comanda e não recebe nenhum 
comando; não depende de nada nem de ninguém; nem de Deus, nem da 
Natureza, nem do Povo; não exige nenhum fundamento: é auto-suficiente; 

é indivisível, no sentido de que é por essência uma e, se for delegada, está 
integralmente em cada delegação; 

é perpétua: não poderia sofrer as vicissitudes do tempo e, por essa razão, é 
transcendente. Em suma, ela é: tal como, segundo os teólogos, Deus é (2000, 
P. 47). 

Como desdobramento desses três atributos da soberania, Marcelo Caetano a 

conceitua como 

um poder político supremo e independente, entendendo-se por poder supremo 
aquele que não está limitado por nenhum outro na ordem interna e por poder 
independente aquele que na sociedade internacional não tem que acatar 
regras que não sejam voluntariamente aceites e está em pé de igualdade com 
os poderes supremos dos outros povos (1993, p. 132). 
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Percebe-se, assim, que a soberania, nessa acepção de Marcelo Caetano 

(1993), é uma forma de manifestação do poder político, com projeção na ordem interna 

e também no plano externo20 e 21. Sendo absoluta e autossuficiente, não se submete, a 

princípio, a nenhuma limitação no seu exercício, o que termina por pressupor um espaço 

territorial delimitado de incidência, até porque, se esse atributo é reconhecido a todas 

entidades estatais, é de se supor a igualdade entre estas e sua consequente independência 

recíproca. 

Ferrajoli (2002) analisa a soberania a partir de três aporias:  

i) a primeira, com respeito ao seu significado filosófico; 

ii) a segunda, relativa à história, teórica e prática, da ideia; 

iii) a terceira, por fim, em referência à sua consistência e 

legitimidade conceitual do ponto de vista da teoria do direito, 

concluindo ser ela uma categoria antijurídica. 

Ao percorrer a primeira aporia, Ferrajoli ressalta a origem jusnaturalista do 

conceito de soberania, idealizada inicialmente no pensamento de Francisco de Vitória, 

ainda no século XVI. O filósofo e teólogo espanhol vislumbrou a existência de uma 

communitas orbis (comunidade mundial), uma ordem mundial composta por Estados 

nacionais livres e independentes, portadores de direitos naturais, porém subordinados ao 

                                                             
20 Segundo Jellinek, soberania é um conceito “polêmico” (2005), com intenso debate acadêmico a 
respeito de sua natureza e concepções das mais diversas, como a doutrina teocrática, a democrática, a 
jurídica, a negativista, a pluralista, a decisionista e a realista (MENEZES, 1998). 
21 Em 1910, Maurice Hauriou conceituou soberania como “propriamente o domínio de si ou a posse de si. 
É concebida geralmente em um sentido negativo, no que significa que o Estado soberano não tem a 
ninguém sobre si (senão a Deus unicamente); porém, deve também ser concebida num sentido positivo, 
que é mais profundo, a saber, que no Estado, em razão da estrutura de seu poder, produz-se um fenômeno 
de posse do poder; há um poder que possui o outro; é a soberania que possui o poder de governo e, ao 
possuí-lo, o controla” (Tradução livre: “La soberanía es propiamente el dominio de si o la posesión de si. 
Se la concibe generalmente en un sentido negativo, en el que significa que el Estado soberano no tiene a 
nadie sobre si (como no sea a Dios únicamente); pero se la debe concebir también en un sentido positivo, 
que es más profundo, a saber, que en el Estado, en razón de la estructura de su poder, se produce un 
fenómeno de posesión del poder; hay un poder que posee al otro; es la soberanía la que posee el poder 
de gobierno, y, al poseerlo, lo controla”) (1927, p. 179). Décadas depois, seu filho André Hauriou 
apresenta o conceito de soberania sob duas vertentes: a política e a jurídica. Para ele, a soberania política 
“consiste em afirmar que o Estado está livre de todo tipo de subordinação frente a qualquer outro poder e, 
em grande medida, é visível nela a marca da época em que se formulou” (Tradução livre: “Consiste en 
afirmar que el Estado está libre de todo tipo de subordinación frente a cualquier otro poder y, en gran 
medida, es visible en ella la impronta de la época en que se formuló”) (1972, p. 159); por outro lado, 
reconhecer uma soberania jurídica implica “admitir que a soberania é a propriedade dos poderes de 
governo” (Tradução livre: “Esta concepción consiste en admitir que la soberanía es la propiedad de los 
poderes de gobierno”) (1972, p. 170). 
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direito das gentes. Vitória rompia em definitivo com as concepções medievais de 

domínio do imperador e do papa, apesar de ainda se detectar na sua obra notável 

influência jusnaturalista, ao admitir a existência de uma ordem jurídica superior à 

communitas orbis. 

Não é por acaso que Francisco de Vitória é considerado o precursor do 

direito internacional (apesar de a terminologia somente ter sido cunhada séculos depois, 

por Jeremy Bentham). Segundo Malcolm N. Shaw (2008), a essência da visão moderna 

do direito internacional remonta aos filósofos espanhois do Siglo de Oro, mencionando, 

além de Vitória, Francisco Suárez, um jesuíta e professor de teologia profundamente 

imerso na cultura medieval, que vinculou a obrigatoriedade do direito internacional no 

direito natural, que absorvia os tratados celebrados entre os Estados. 

Shaw faz também referência expressa às obras de Alberico Gentili e de Hugo 

Grotius. Nascido na Itália e posteriormente radicado na Inglaterra, para onde fugiu a fim 

de evitar perseguição, Gentili escreveu De Juri Belli, em cujo texto, minimizando a base 

teológica do direito internacional, desenvolveu uma ampla discussão sobre o direito de 

guerra, com um fundamentado capítulo sobre o direito dos tratados. Coube a Hugo 

Grotius, todavia, secularizar em definitivo a ideia de soberania, aprimorando a obra de 

Vitória, para ser considerado por muitos o pai do direito internacional (2008). 

Na segunda aporia, relativa à base histórica, Ferrajoli refere a deflagração de 

dois eventos paralelos: o da progressiva limitação da soberania interna e o da 

absolutização da soberania externa. O fenômeno de progressiva limitação da soberania 

interna ocorre na transição entre o Estado absolutista e o Estado de Direito, cujos 

elementos essenciais (separação de poderes, princípio da legalidade e direitos 

fundamentais) ele aponta como negações da soberania, transformando a relação entre o 

Estado e o cidadão numa relação entre dois sujeitos e não mais entre soberano e súditos. 

Por outro lado, quanto à soberania externa, ele enxerga o percurso inverso, decorrente 

de um vazio normativo nas relações entre os Estados. 

Com efeito, se filosoficamente a noção de soberania parece ter sido 

construída a partir da soberania externa, o dado histórico revela que a suprema potestas 

surgiu concretamente no plano interno. Ela nasceu absoluta desde o momento em que o 

poder fragmentário feudal não tinha mais condições de oferecer segurança necessária à 

nova sociedade que florescia junto com o incremento da atividade comercial. Esse 
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poder fragmentário, portanto pouco institucionalizado, foi transmitido da nobreza local 

em favor do monarca para ser exercido, a priori, sem maiores limites formais. Contudo, 

no momento em que a razão é elevada à categoria de fundamento do direito, a soberania 

interna começa a sofrer limitações (negações), abrindo espaço ao contratualismo que 

culminou com o estabelecimento do Estado de Direito, sob os auspícios dos ideais 

iluministas. 

Num percurso inverso, Ferrajoli identifica o século XIX e a primeira metade 

do século XX como o apogeu de absolutização da soberania externa, momento em que o 

Estado se encontra internamente legitimado por uma ordem jurídica positiva estruturada 

e sem subordinação formal a uma ordem externa. Segundo o autor 

a identificação juspositivista entre direito e Estado, se internamente produz a 
subordinação do Estado ao direito conforme o paradigma do estado de 
direito, externamente torna inconcebível o direito internacional como direito 
supra-estatal. Consequentemente, o Estado configura-se como um sistema 
jurídico fechado e auto-suficiente. O monopólio exclusivo da força por ele 
alcançado é afirmado no que diz respeito não apenas ao seu interior, onde é 
subordinado ao direito, mas também ao seu exterior, onde se resolve numa 
livre concorrência entre monopólios igualmente exclusivos, e, enfim, no 
domínio do mais forte (2002, p. 36). 

Ferrajoli percebe, na verdade, o esgotamento do modelo concebido na Paz de 

Vestfália, resultante da celebração, em 1648, dos Tratados de Münster e Osnabrück, por 

meio dos quais se encerrou a Guerra dos Trinta Anos, fixou-se a divisão territorial da 

Europa e estabeleceram-se as bases de convivência política internacional no continente 

(por conseqüência, no mundo inteiro) por cerca de trezentos anos. A par de definirem o 

mapa da Europa, esses tratados assentaram enfaticamente a igualdade e a independência 

entre os Estados, pressupostos da preservação de uma ordem mundial pacífica. 

Na verdade, quando Ferrajoli firma a premissa de que a história teria 

enxergado progressivas limitação da soberania interna e absolutização da externa, não 

está concebendo o conceito do ponto de vista formal. Por isso mesmo, sustenta ser a 

soberania uma categoria antijurídica, que se pretende não limitada pelo direito. Assim, 

pela premissa de Ferrajoli, os princípios assentados nos tratados de Vestfália, pelo 

menos no plano externo, estariam enfraquecendo o exercício soberano e ilimitado do 

poder, em pese estivesse ocorrendo o inverso no que diz respeito ao plano interno, ao 

determinar a não-intervenção entre os Estados. Em outras palavras, no momento em que 

o direito formalmente determinou a coexistência de entidades soberanas, estaria 
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impedindo o exercício absoluto do poder, ainda com o uso da força, de um Estado em 

relação ao outro. 

De uma forma ou de outra, os tratados de Vestfália desenharam no mapa a 

divisão política da Europa, com reflexos até os dias atuais. Embora o exercício (prático) 

da soberania externa estivesse limitado, até como forma de possibilitar o seu exercício 

internamente sem interferência exógena, os princípios neles estabelecidos fixaram muito 

claramente os limites de influência da soberania interna. Estava delimitado o espaço de 

influência da suprema potestas de cada Estado. 

Essa demarcação espacial da soberania remete a outro elemento do conceito 

de Estado: o território. Segundo Malcolm N. Shaw “a soberania em si, com seu séquito 

de direitos e deveres, é fundada no fato do território. Sem território uma pessoa jurídica 

não pode ser um Estado” (2008, p. 487)22. Surgiu então o conceito material de fronteira, 

como forma de dar expressão física à demarcação territorial. Isso foi possível graças ao 

notável avanço científico do período, em particular dos estudos de geografia e de 

matemática, com reflexos na evolução da cartografia (CALDAS, 2005). 

Na terceira aporia, Ferrajoli já apresenta a soberania como um conceito em 

crise, causada pelos intensos choques entre nações no século XIX e na primeira metade 

do século XX, culminando com as tragédias da Segunda Guerra Mundial. A reflexão 

parece mostrar que a exacerbação da soberania tende a deflagrar choques políticos e 

exigir a intervenção do direito para, como contraponto, disciplinar o exercício do poder 

político e evitar seu absolutismo. 

A consolidação de um direito internacional sólido, notadamente após a 

instituição das Nações Unidas, assentou as bases para a terceira aporia, de mudança de 

rumo na absolutização da soberania externa, cuja crise, diante das circunstâncias 

políticas, econômicas e culturais que floresceram, demandou uma ação concertada da 

sociedade internacional em busca de soluções (jurídicas), com a finalidade de promover 

a paz. 

Ainda segundo o autor, 

o poder destrutivo das armas nucleares, as agressões sempre mais 
catastróficas ao meio ambiente, o aumento das desigualdades e da miséria, a 

                                                             
22 Tradução livre: “But sovereignty itself, with its retinue of legal rights and duties, is founded upon the 
fact of territory. Without territory a legal person cannot be a state”. 
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explosão dos conflitos étnicos e intranacionais dentro dos próprios Estados 
tornam o equilíbrio internacional e a manutenção da paz cada vez mais 
precários. Por outro lado, o fim dos blocos e, ao mesmo tempo, a crescente 
interdependência econômica, política, ecológica e cultural realmente 
transformam o mundo, apesar do aumento de sua complexidade e de seus 
inúmeros conflitos e desequilíbrios, numa aldeia global (2002, p. 47). 

A reflexão de Ferrajoli, com matizes filosóficos, históricos e jurídicos, 

mostra que o conceito de soberania, interna e externa, nascida no período moderno, 

integra a espinha dorsal da visão política do mundo há mais de quinhentos anos. As 

categorias políticas foram marcadas pela coloração que o conceito imprimia, com 

conseqüentes reflexos sobre as categorias jurídicas que as dinamizavam. 

Convém reiterar que Ferrajoli assume o conceito de soberania como um 

poder de fato, uma categoria rigorosamente política e, até por isso, antijurídica. Assim, 

passa a ideia de que a soberania implica o desgoverno ou a ausência completa de 

limitação institucional do poder. Todavia, como o direito absorve a soberania como 

pressuposto institucional do poder político que legitima a produção de suas normas, ele 

termina por reconhecê-la como uma categoria de possível conciliação com seus 

fundamentos. Em outras palavras, mesmo quando a limita, o direito fundamenta sua 

legitimidade na soberania como forma de legitimar sua própria validade. 

Constata-se, pois, que o direito se apropria da legitimidade institucional do 

poder soberano para fazer valer sua própria obrigatoriedade. A soberania pertence ao 

Estado, e não ao direito. Entretanto, como a produção jurídica se dá institucionalmente 

dentro do Estado, a soberania deste assegura a autoridade do direito. Por outro lado, a 

escolha de se governar por meio do direito é em si uma expressão soberana do Estado, 

como expressão política do poder hegemônico. 

A soberania consiste, pois, nesse rico (e plurívoco) conceito surgido no 

período moderno como expressão do poder do Estado. Secularizando-se o poder de 

fundamento religioso de outrora, a soberania propicia o surgimento de um agrupamento 

humano muito mais complexo e institucionalizado do que as cidades antigas, assim 

como da fragmentária ordem política medieval. Na busca por novos horizontes, ainda na 

Baixa Idade Média, notadamente em face das oportunidades econômicas vislumbradas 

no comércio, o homem findou por colocar em xeque as estruturas dos agrupamentos 

mais rudimentares de até então, exigindo uma renovação institucional nas formas de se 

exercer o poder político. 
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Todavia, sendo a busca por novos horizontes intrínseca à natureza humana, 

a consolidação do Estado como entidade política não esgota o desejo expansionista do 

homem. Uma das características do período moderno foi o estímulo à ciência, com 

particular atenção à física, o que permitiu a ampliação dos horizontes espaciais até então 

conhecidos. Ganha relevo o comércio marítimo, com a descoberta de novas rotas em 

direção ao Oriente, culminando com o descobrimento do continente americano. 

Se externamente, como afirmou Ferrajoli, a soberania estatal era exercida 

com bastante vigor, mediante a incorporação de colônias a vários Estados europeus na 

promoção dos objetivos mercantilistas de fortalecer o mercado interno e incrementar a 

economia através da negociação do excedente no comércio exterior, internamente o 

clima político ficou tenso. Figurando a razão como fundamento da ação humana, não 

tardou para que o exercício ilimitado da soberana, ainda influenciada pelo determinismo 

religioso, fosse também questionada. Floresceu então a filosofia iluminista, na verdade, 

uma complexa teia de várias concepções e vertentes, em busca da afirmação de um 

governo das leis. 

Entre os séculos XVIII e XIX, o Estado de Direito se consolida, mas a essa 

altura as possibilidades de comunicação entre metrópoles e colônias eram maiores, 

resultando na difusão do ideário em direção ao continente americano e, por conseguinte, 

na deflagração de um intenso movimento de independência, iniciado em 1776 com as 

treze colônias (Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nova Hampshire, Nova 

Jérsei, Nova Iorque, Pensilvânia, Delaware, Virgínia, Maryland, Carolina do Norte, 

Carolina do Sul e Geórgia) que formaram os Estados Unidos da América. 

A sociedade internacional vivencia um intenso crescimento, em extensão e 

em complexidade, tornando obsoleto o desenho político de Vestfália, seja porque cada 

vez mais se afirmava uma potência que não participara daquele consenso (os Estados 

Unidos da América), seja porque a independência das colônias implicava uma perda 

significativa de oportunidades comerciais para as metrópoles, sem a possibilidade de 

busca de novos horizontes, pelo menos no plano físico. O modelo político vigente, 

assim, entrou em colapso, quebrando as regras de convivência pacífica e de coexistência 

de soberanias estabelecidas no século XVII. Vieram, em consequência, os conflitos 

externos, como as guerras napoleônicas, a Guerra Franco-Prussiana e, notadamente, as 

duas Guerras Mundiais. 
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A bomba atômica, ao destruir Hiroshima e Nagasaki, interferiu no modelo 

vestfaliano. A soberania externa absoluta é posta em xeque, no momento em que os 

fatos históricos evidenciaram em definitivo a insuficiência para enfrentar os desafios da 

sociedade internacional que se estabelecia no período pós-guerra, início da transição 

para a concepção de um novo modelo. Depois de duas Grandes Guerras, a sociedade 

internacional se viu obrigada a repensar as noções de soberania, para avançar em 

direção a uma sociedade global. O receio de novos conflitos inaugurou um novo 

momento nas relações internacionais, mediante o rompimento dos paradigmas 

modernos de soberania dos Estados. 

 Nesse sentido, a absolutização da soberania externa é substituída, com a 

intervenção do direito, pela noção de interdependência, ensejando sensível incremento 

da influência externa nas definições soberanas do Estado no exercício do poder político. 

Nessa fase, a sociedade internacional deixa de se considerar européia para se considerar 

global (WATSON, 2004), em que pese se tenha construído a partir do pensamento 

filosófico ocidental, predominantemente europeu. 

Na busca por novos horizontes e relações, o homem da segunda metade do 

século XX abriu espaços artificiais de comunicação através do uso da tecnologia, que 

possibilitou o avanço em direção a uma sociedade global, cujos contornos infiltraram-se 

em todos os domínios na vida em sociedade, com notáveis reflexos na economia e na 

política, a ponto de se construir uma verdadeira rede de interesses, uma estrutura de 

rede, como prefere Castells (1999), com mecanismos funcionais em nível globalizado, 

sob uma visão sistêmica do mercado (FARIA, 1999), dissociados das estruturas de 

poder governamentais. 

A referência de Castells a rede é bastante adequada, porque, nessa visão 

sistêmica, é praticamente impossível identificar quais são os protagonistas desse 

processo, que ocorre simultaneamente em todo o planeta. Segundo ele, globalização 

é um processo segundo o qual as atividades decisivas num âmbito de ação 
determinado (a economia, os meios de comunicação, a tecnologia, a gestão 
do ambiente e o crime organizado) funcionam como unidade em tempo real 
no conjunto do planeta (1999, p. 149). 
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O interessante é que essa noção de imbricação ou de entrelaçamento está 

sempre revelada nos modelos materiais23 engendrados pelos pensadores para explicar o 

fenômeno da globalização, dado esse caráter sistêmico. Ulrich Beck, por exemplo, 

indiretamente remete no discurso a tranças e laços como núcleo semântico de adjetivos 

de que faz uso para definir a globalização sob uma perspectiva mais política. 

Globalização “significa os processos em virtude dos quais os Estados soberanos se 

entremesclam e se imbricam mediante atores transnacionais e suas respectivas 

probabilidades de poder, orientações, identidades e entrelaçados vários” (2004, p. 29) 24. 

“É possível que algo de novo esteja ocorrendo, comparável às inovações que 

vimos no Acordo de Vestfália e depois da morte de Alexandre”, disse, em 1992, Adam 

Watson (2004, p. 430), comentando a sociedade internacional sob os efeitos da 

globalização. E, de fato, tem sido impiedoso o impacto da rede global sobre as 

estruturas funcionais e de poder, fator que tem recebido severas críticas de muitos 

pensadores. É que esse “algo de novo” tem se caracterizado sobretudo pela perda das 

capacidades de governo dos Estados nacionais e pelo déficit democrático que isso tem 

gerado. 

Para Claus Offe, “as fronteiras, ao que parece, perderam não apenas sua 

característica de limite, mas também a sua característica protetora, e portanto 

capacitadora de respostas independentes e autônomas” (1999, p. 123-124). Na verdade, 

o autor centra sua crítica justamente na transposição, para dentro das realidades locais, 

de forças de conexões ou redes transnacionais que estão fora do controle das políticas 

locais. Os riscos vão desde a falta de transparência sobre as ações e seus respectivos 

atores ao comprometimento do controle social. 

Contudo, o “algo de novo” de Adam Watson (2004), quase vinte anos 

depois, ainda é “novo”, por mais tautológica e redundante que possa parecer a 

afirmação. É “algo de novo” no sentido de que o pensamento ainda não conseguiu 

superar a ideia de que se vive um momento de transição de modelo, sem uma definição 

precisa dos paradigmas que irão informar a política, a sociedade e o direito do futuro. O 

                                                             
23 Modelos materiais são aqueles pelos quais se procede à representação de um sistema complexo por 
outro que se supõe mais simples “e do qual se diz também que possui determinadas propriedades 
semelhantes às que foram escolhidas para o estudo no sistema complexo original” (ROCHER, 1971, p. 
19). 
24 Tradução livre: “Por su parte, la globalización significa los procesos en virtud de los cuales los 
Estados nacionales soberanos se entremezclan y se imbrican mediante actores transnacionales y sus 
respectivas probabilidades de poder, orientaciones, identidades y entramados varios”. 
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próprio Watson, já em 1992, advertia para duas tendências que afloravam e pareciam 

estar se firmando: 

As pressões da economia mundial – o mercado global –, a facilidade e a 
velocidade das comunicações parecem estar limitando-nos num sistema mais 
estreito e integrado. Embora as legitimidades de nossa sociedade 
internacional permaneçam desusadamente avançada na direção da 
extremidade do espectro onde se situam as independências múltiplas, o 
pêndulo parece estar se movimentando de volta. [...] As confederações 
regionais, as comunidades e os agrupamentos semelhantes parecem poder 
refletir a afinidade cultural e a proximidade geográfica, bem como a 
complementaridade econômica (2004, p. 428). 

Esse “algo de novo” será a síntese da relação dialética dessas duas 

tendências: a primeira, de formação da estrutura de rede, de um Estado-rede 

(CASTELLS, 1999) que se penetra na estrutura do Estado nacional; a segunda, como 

reação nacional a esses interesses hegemônicos, de agrupamento de Estados por 

afinidades culturais e proximidades geográficas, assim como em função de interesses 

econômicos convergentes. 

Boaventura de Sousa Santos vai mais além e defende que essa mudança de 

paradigma não representou enfraquecimento do Estado nacional como estrutura de 

organização política, senão apenas de um modelo de Estado nacional na definição de 

suas estratégias: 

O Estado fraco, que emerge do Consenso de Washington, só é fraco no nível 
das estratégias de hegemonia e de confiança. No nível da estratégia de 
acumulação, é mais forte do que nunca, na medida em que passa a competir 
ao Estado gerir e a legitimar no espaço nacional as exigências do capitalismo 
global. Não se trata, pois, da crise do Estado em geral, mas de um certo tipo 
de Estado (1999, p. 247). 

Em outras palavras, para o sociólogo português, o Estado nacional, como 

estrutura de poder, foi forjado para atender a determinados interesses das exigências 

políticas do capitalismo global, fazendo uso de seus tradicionais mecanismos de 

funcionamento e legitimação política. Assim, o Estado nacional continua um Estado 

forte, mas com a força de sua estrutura voltada a atender interesses sistêmicos do 

mercado, “em submeter todas as interdependências à lógica mercantil. O mercado por si 

só está longe de o poder fazer sem correr o risco de ingovernabilidade” (SANTOS, 

1999, p. 247). Evidentemente, o direito positivo é um dos elementos funcionais 

dispostos pelo Estado para forjar esses interesses, institucionalizados pela dogmática e 
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aplicados como devidamente legitimados pelos centros de poder democráticos (FARIA, 

1999)25. 

Esse novo modelo propulsiona a formação, na sociedade internacional de 

instâncias políticas decisórias de caráter supraestatal, das comunidades plurinacionais a 

que se referiu Duroselle (2000). O diferencial é que o surgimento desses novos 

agrupamentos prescindiu do aniquilamento do Estado como centro de poder. Muito pelo 

contrário, as instâncias estatais souberam forjar um modelo no qual sua participação é 

decisiva numa atuação negociada em busca de interesses comuns. 

Com efeito, a soberania estatal permanece, nas relações internacionais, 

como fonte primária de poder. No entanto, sem poder relegar o dado sociológico de que 

a soberania absoluta e desregulada pode comprometer a paz e a própria preservação da 

espécie, os Estados assumem uma posição de ação concertada na sociedade 

internacional, a partir dos elementos comuns que os unem, mediante a cessão de 

parcelas de soberania a novas instâncias decisórias que eles próprios integram. 

Essa mudança de paradigma se consolida aos poucos, mas é certo que o 

processo evolutivo é marcado por naturais resistências à influência internacional, como 

forma de preservação das competências estatais. Como síntese dessa tensão por 

competências (atributos da soberania), o surgimento dos novos níveis ou instâncias 

                                                             
25 A preocupação dos autores é não apenas legítima como pertinente. Todavia, o que parece existir de 

lacuna na análise é, na verdade, o fato de que a existência de interesses hegemônicos na sociedade 

internacional consiste numa herança do próprio processo histórico, apenas com mudanças de viés. Já em 

1968, Luis Sanchez Agesta, embora numa obra de direito constitucional, conceituava hegemonia 

internacional ainda na visão pré-globalização: “A hegemonia internacional, mais ou menos definida, tem 

significado ao mesmo tempo uma pressão para impor as crenças e as instituições dos povos que a 

exerciam; e ainda, grupos de potências têm atuado de forma concertada para manter ou estabelecer um 

tipo de instituições em todos os Estados, desde os dias da Santa Aliança até os da Organização das 

Nações Unidas” (“La hegemonía internacional, más o menos definida, ha significado al mismo tiempo 

una presión para imponer las creencias y las instituciones de los pueblos que la ejercían; es más, grupos 

de potencias se han concertado para mantener o establecer un tipo de instituciones en todos los Estados, 

desde los días de la Santa Alianza hasta los de la Organización de las Naciones Unidas”) (1968, p. 9). 

Essa visão se alinha, em última instância, à teoria da dependência, uma das teorias das relações 

internacionais muito em voga quando da publicação da obra de Agesta. A teoria da dependência, que teve 

em Fernando Henrique Cardoso um de seus principais expoentes, especialmente quando ao viés sócio-

econômico (GASSEN, 2004), “baseia-se na suposição de que o subdesenvolvimento dos países latino-

americanos deve-se não apenas a fatores internos, mas em larga medida, também a restrições externas. 

Um precursor dessa teoria, Paul Prebisch, sustentava a existência de uma divisão fundamental da 

economia mundial em um ‘centro’ dominante, formado pelos poderes industriais altamente 

desenvolvidos, e uma ‘periferia’ de países essencialmente agrícolas” (SZTOMPKA, 1998, p. 163). 
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decisórias tem mesmo que ser negociado, com pressupostos bem delimitados dialógica 

e consensualmente, processo no qual é possível enxergar uma forte influência do 

pensamento de Habermas (CANOTILHO, 2006; TOMAZ, 2004). 

Assim, fundamentando-se na teoria das organizações internacionais, tem 

sido cada vez mais frequente essa cessão, pelos Estados, de parcelas de sua soberania a 

fim de viabilizar a criação de entidades supraestatais com objetivos específicos. Nesse 

encadeamento de níveis decisórios, a atuação do Estado mantém seu caráter primário, 

enquanto os níveis supraestatais adquirem feição complementar ou subsidiária, 

conforme definido consensualmente no momento de sua instituição. 

A criação de vários níveis decisórios tende a tornar mais complexas as 

relações internacionais. Se a interdependência constitui fundamento da nova ordem, ela 

também se afirma a partir desta. Ora, a multiplicação de instâncias decisórias dos mais 

diversos matizes reforça os laços entre elas, criando uma teia de relações entre atores 

que coincidem ou não, afirmando a noção de rede mencionada por Castells (1999). 

 

1.2.2. COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL PENAL E 

PRESERVAÇÃO DAS SOBERANIAS NACIONAIS NA APLICAÇÃO 

EXTRATERRITORIAL DO DIREITO PENAL 

O aludido estado de coisas, secular na história do direito e das relações 
internacionais, nascido da escassa coesão da comunidade e do excesso de 
preconceitos e receios localistas, não poderia deixar de merecer críticas da 
ciência penal e internacional modernas, na invocação das novas ideias e das 
necessidades que as novas formas de viver reclamavam. Como já disse 
Bluntschili faz quase um século, aux maux internationaux, il faut des 
remèdes internationaux aussi, e ao mal da delinquência internacional, 
acrescido por crescentes facilidades de comunicação e transporte, era mister 
corresponder com outras semelhantes na sua persecução e sanção. De outro 
modo, equivaleria a tolerar que o criminoso caminhasse de avião e o juiz e a 
polícia, em diligência, com o resultado lamentável que de semelhante 
anacronismo se pudesse esperar, em grande parte ainda não superado 
(RIPOLLÉS, 1957, p. 116)26. 

                                                             
26 Tradução livre: “El aludido estado de cosas, secular en la historia del Derecho y de las relaciones 
internacionales, nacido de escasa cohesión de la Comunidad y exceso de perjuicios y recelos localistas, 
no pudo por menos de merecer las críticas de la ciencia penal internacional modernas, al conjuro de 
nuevas ideas y de las necesidades que las nuevas formas de vivir reclamaban. Como dijo ya Bluntschili 
hace casi um siglo, aux maux internationaux, il faut des remèdes internationaux aussi, y al mal de la 
delincuencia internacional, acrecido por las crecientes facilidades de comunicación y transporte, era 
menester corresponder com otras semejantes em orden a su persecución y sanción. De outro modo 
equivaldría a tolerar que el criminal caminase en aeroplano y el juez y el policia en diligencia, con el 
resultado lamentable que de semejante anacronismo se pudiera esperar, em gran parte no salvado”. 



62 
 

O curso da história tem revelado constantes mutações nos espaços de ação 

política e social do homem, influenciado pelo instinto humano de busca incessante de 

novos horizontes. Primeiro, ocorre uma espécie de autodescoberta gradativa do ser 

humano, expressa na secularização do pensamento em meados do período moderno e no 

progressivo abandono das amarras dos tabus das sociedades primitivas, resultando na 

formação do Estado e do direito positivo, como estruturas particularizadas e fundadas, 

em última instância, na razão humana, em abandono às concepções de cunho 

universalista de outrora. Depois, com os avanços nos meios de comunicação e 

transporte, as distâncias são reduzidas e os homens começam a interagir em espaços que 

transcendem as barreiras formais das fronteiras estatais, de modo a desafiar o conceito 

moderno de soberania. 

Ferrajoli (2002), em três aporias, mostrou o impacto desse fenômeno no 

conceito de soberania, identificando inicialmente o seu surgimento, com respeito ao seu 

significado filosófico, e sustentando, em seguida, que o curso da história revelou uma 

tendência paralela de limitação da soberania interna e absolutização da soberania 

externa, até que esta entrou em colapso após as duas Grandes Guerras. A partir de então, 

com a percepção de interdependência entre os Estados, estes passaram a travar suas 

relações de forma mais concertada, o que resultou na construção de novos níveis de 

produção jurídica coexistentes com as estatais. 

Com a fragilização da soberania externa, a fronteira há muito deixou de 

consistir em referencial na ação humana, no campo político, econômico, social e mesmo 

no jurídico. Na política, as organizações não-governamentais hoje têm pautas mundiais 

de atuação; na economia, o planejamento empresarial é essencialmente transnacional; 

nas relações sociais, as redes sociais propiciam interação virtual de pessoas das mais 

diversas partes do globo em tempo real; no direito, relações jurídicas são estabelecidas 

sob a influência dessa perspectiva global de ação humana. Hoje, as estruturas modernas 

coexistem com esses novos paradigmas de relacionamento humano, porém sem os 

instrumentos adequados para lidar com problemas que aparecem nesse novo contexto. 

Naturalmente, o homem adota essa perspectiva global para todas as suas 

vertentes de ação, inclusive para as condutas eticamente reprováveis e, assim sendo, as 

criminosas. No entanto, a estrutura estatal de persecução penal permanece atrelada aos 

conceitos modernos: à limitação territorial e à noção clássica de soberania. Desse modo, 
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enquanto os órgãos de combate à criminalidade continuam encastelados no conforto de 

suas soberanias e oferecendo respostas clássicas a problemas globais, as organizações 

criminosas permanecem com terreno fértil para implementar seus projetos transacionais. 

Para alguns casos de violações a bens jurídicos reconhecidamente de valor 

mais sensível para a tutela da humanidade, da paz e da sociedade internacional, 

tipificaram-se alguns crimes internacionais, assim como se constituíram jurisdições 

internacionais, como o Tribunal Penal Internacional (TPI), para a respectiva persecução, 

ainda que em caráter complementar, na hipótese de insuficiência na atuação das 

jurisdições estatais. Nesse sentido, para bens jurídicos definidos como de 

transcendência internacional, embora a jurisdição estatal ainda seja primária, aos poucos 

se consolida um sistema internacional de proteção. A concepção de uma jurisdição 

internacional implica não apenas a adoção de mecanismos adequados para lidar com 

problemas encarados como globais, como também repercute no sentido de reforçar o 

compromisso interno dos Estados na prevenção e repressão a tais violações, já que não 

interessa aos agentes estatais a revisão de seus atos por instâncias de outros níveis. 

No entanto, remanesce uma lacuna quando não se está diante de um bem 

jurídico internacional, porém ainda assim o crime apresenta elementos de estraneidade, 

seja porque foi cometido em mais de um Estado, seja porque a preparação, o 

planejamento, o controle ou até mesmo os efeitos envolvam mais de um Estado, seja 

quando o infrator esteja no território de outro Estado, em especial quando se trate de 

organização criminosa. Nesses casos, a despeito de se reconhecer a existência de um 

caráter transnacional nos crimes, ainda não se evoluiu para se considerar como de 

transcendência internacional os bens jurídicos respectivos. Assim, a persecução deve ser 

feita segundo os padrões de normalidade, aplicando-se o o primado da territorialidade, 

uma espécie de perspectiva espacial (limitativa) da soberania estatal. 

Com efeito, a partir do período liberal, com a humanização do direito penal, 

convencionou-se que a pena somente poderia ser aplicada, como ultima ratio, na 

hipótese de agressão a bens jurídicos vitais para uma determinada comunidade. Os bens 

jurídicos são, pois, uma produção cultural, que refletem valores particulares, e não 

universais. Por isso, nos crimes com elementos de estraneidade, nem sempre haverá 

correspondência de bens jurídicos em todas as ordens jurídicas envolvidas (ou, mesmo 

que haja correspondência em tese, de interesses compartilhados por todas), razão por 
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que se torna mais difícil pensar em persecução fora das estruturas estatais, em especial 

quando se trata da criminalidade financeira. 

Nesse sentido, estabelece-se um paradoxo: por um lado, não havendo 

agressão a um bem jurídico internacional, há de aplicar o princípio da territorialidade; 

por outro, com a tendência de transnacionalização do crime, seguindo o modus operandi 

aplicado às relações econômicas em geral, cada vez mais a persecução penal depende da 

produção de medidas extraterritoriais. Em outras palavras, o crime contém elementos 

concretos de estraneidade, exigindo uma visão transnacional na persecução, com provas 

a serem colhidas fora do território estatal, porém os poderes da jurisdição estatal são 

delimitados e submetidos ao caráter exclusivista da territorialidade, ainda influenciado 

pela lógica vestfaliana. 

Para o direito internacional, o conceito de jurisdição, nas três formas pelas 

quais se manifesta (prescritiva, adjucativa e executiva), quer dizer o poder do Estado de 

regular ou impactar o povo, a propriedade e as circunstâncias em seu território (SHAW, 

2008), com caráter de exclusividade, o que pressupõe, a contrario sensu, a não-

intervenção nos assuntos domésticos. Por isso, não é legítimo que uma jurisdição estatal 

pretenda que seus atos surtam efeito no território de outro Estado, a menos que haja 

aquiescência deste para tanto. 

É nesse contexto que surge a cooperação jurídica internacional em matéria 

penal como alternativa para possibilitar a persecução dos crimes com elementos de 

estraneidade. Da mesma forma que o crime se transnacionaliza, procurando driblar as 

barreiras formais das fronteiras estatais, é preciso que também os Estados atuem de 

forma concertada, com a consciência da necessidade de se desenvolver um espírito 

colaborativo. Os obstáculos formais podem ser superados com cooperação, através de 

instrumentos que propiciem a confiança mútua, a fim de que isso seja feito com a 

agilidade necessária. 

Cooperação, no atual estado de coisas, não pode ser enxergada como opção 

discricionária de cada Estado. Cooperar, com contexto da sociedade global e do crime 

transnacional, tornou-se uma necessidade. Segundo Sergio Fernando Moro, 

Fechar-se à cooperação é transformar seu país em refúgio para criminosos, 
com a sua força, corruptora e disruptiva, e arriscar-se a encontrar portas 
fechadas para os requerimentos formulados alhures, já que a política 
predominante nesse âmbito é a da reciprocidade. 
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Cooperar ou falhar (MORO, 2010, p. 16). 

Cooperar significa, pois, oferecer um remédio internacional para combater 

um mal internacional, como já desejava Ripollés (1957) há mais de cinquenta anos. 

Manter-se resistente e vinculado aos paradigmas clássicos, numa sociedade global, é 

deixar o sistema de justiça caminhar em diligência, enquanto o ilícito nem mais circula 

de avião, senão através de sistemas virtuais interconectados globalmente. É o prenúncio 

do fracasso no combate à criminalidade organizada transnacional. 

 

1.2.3.A TERRITORIALIDADE COMO ELEMENTO ESSENCIAL DA 

COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL PENAL 

Nesse sentido, deve-se ter presente que essa cooperação internacional nasce 
como uma consequência da necessidade de formular uma resposta apta frente 
ao fato tangível de que, enquanto a defesa social em matéria penal se exerce 
primordialmente em âmbitos circunscritos, limitados (princípio territorial), a 
delinquência se internacionaliza, seja para operar desse modo (organizações 
dedicadas ao tráfico de estupefacientes, de pessoas, etc.), seja em razão da 
modalidade específica do delito cometido (apoderamento ilícito de aeronaves 
em voo), seja para elidir a ação da justiça estatal [...] (FIERRO, 1977, p. 
206)27. 

Territorialidade e cooperação jurídica internacional, até em função do 

contexto histórico em que se surgiram, podem parecer conceitos conflitantes. Porém, é 

justamente o inverso que ocorre, sendo ambos complementares entre si. É que o recurso 

à cooperação somente se justifica no fato de a territorialidade ainda prevalecer como 

critério primário de estabelecimento da jurisdição penal. Se assim não fosse, o território 

nem seria um paradigma a oferecer um obstáculo formal e, por isso, não faria sentido 

falar nem em medida territorial, nem extraterritorial. 

Com efeito, só faz sentido falar em medida extraterritorial se se admitir que 

existe uma limitação territorial. São conceitos excludentes entre si: o que é territorial 

não pode ser extraterritorial, e vice-versa. Territorialidade é um conceito que supõe a 

particularização do espaço, que se afirmou no processo evolutivo de secularização do 

fenômeno jurídico, com o abandono progressivo de uma perspectiva universalista de 

                                                             
27 Tradução livre: “En este sentido, debe tenerse presente que esa cooperación internacional nace como 
consecuencia de la necesidad de formular una respuesta apta frente al hecho tangible de que, mientras la 
defensa social en materia penal se ejerce primordialmente en ámbitos circunscritos, limitados (principio 
territorial), la delincuencia se internacionaliza, sea para operar de esse modo (organizaciones dedicadas 
al trafico de estupefacientes, trata de personas, etc.), sea en razón de la modalidad específica del delito 
cometido (apoderamiento ilícito de aeronaves em vuelo), sea para eludir a la acción de la justicia estatal 
[...]”. 
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fundamento religioso. Em suma, a delimitação espacial consiste em dado essencial da 

territorialidade. 

A despeito de a ampliação do território ter sido, ao longo da história, objeto 

de inúmeros conflitos (inclusive bélicos) entre os povos, como sinal de poder, a ideia de 

territorialidade atrelada à noção de Estado nacional, como já assentado, é produto do 

período moderno, influenciada pela lógica vestfaliana de reconhecimento de soberanias 

e de igualdade entre Estados. Da mesma forma, é também contemporânea ao momento 

em que o direito foi enxergado no pensamento como manifestação positiva, através de 

ordens jurídicas particulares. A noção de territorialidade, portanto, foi a consequência 

espacial do surgimento de ordens jurídicas particulares, como tal reconhecidas. 

A propósito, é importante salientar que, com a secularização do fenômeno 

jurídico, o espaço não é mais um elemento irrelevante mesmo quando se verifica a 

criação de jurisdições internacionais de tutela de direitos, a exemplo do TPI. É que, 

nesse caso, embora se possa sustentar haver uma certa inspiração jusnaturalista, o fato é 

que esses níveis internacionais de produção jurídica se legitimam a partir de cessões de 

parcelas de soberanias pelos Estados, portanto como produto da ação humana, numa 

espécie de contratualismo internacional. 

O elemento espacial, como decorrência da globalização, é um dado dos mais 

complexos no âmbito do direito. Inicialmente, com o modelo vestfaliano, surgiu uma 

pluralidade de ordens jurídicas com âmbito espacial de validade delimitado à lógica do 

território estatal; em seguida, com o encurtamento do espaço global e com a crise no 

conceito de soberania, suscitando a noção de interdependência, veio a ideia de que os 

Estados deveriam atuar de forma concertada no tocante a temas de particular interesse. 

Assim, paralelamente às ordens estatais que atuavam de forma coordenada, surgiu uma 

intrincada teia de ordens jurídicas regionais e mesmo universais, todas interconectadas 

com as estatais, numa complexa rede de relações jurídicas interdependentes. 

No entanto, a cessão de parcelas de soberania, como não poderia deixar de 

ser, é residual e, tal como ressaltado, restrita a alguns temas de particular interesse. O 

espaço primário de jurisdição (na acepção do direito internacional) ainda é o Estado, 

com a consequente delimitação territorial. No âmbito do direito penal, em que a noção 

de soberania está particularmente presente por influência da construção liberal, isso 

acontece de forma ainda mais incisiva. Correspondendo os bens jurídicos penalmente 
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tutelados a uma escolha legítima de uma determinada comunidade, a absorção pelo 

direito internacional penal de um determinado bem jurídico é algo absolutamente 

excepcional, como ultima ratio de proteção a valores de transcendência internacional, 

que dizem respeito, a rigor, à preservação da humanidade como um todo, da paz e da 

sociedade internacional. 

Desse modo, mesmo num contexto global de relações, entre as quais as 

jurídicas, em que as fronteiras não mais configuram referencial na definição da ação 

humana, inclusive no plano da ilicitude, o espaço primário de atuação do direito penal é 

o território estatal, ainda orientado pelos conceitos de soberania e de igualdade entre os 

Estados. Não é difícil perceber os problemas que precisam ser enfrentados, já que a 

criminalidade se estrutura pela lógica transnacional, enquanto a respectiva persecução 

se dá, via de regra, através de respostas clássicas. 

É dessa tensão entre as formas clássicas de persecução penal e a tendência 

de transnacionalização da criminalidade que surge a cooperação jurídica internacional 

em matéria penal, fomentando o espírito de colaboração entre jurisdições penais estatais 

quando necessária a produção de uma medida extraterritorial. A cooperação embute a 

noção territorial como premissa existencial, já que respeita os limites formais impostos 

pela soberania, mas propicia, por outro lado, que um Estado seja uma espécie de longa 

manus do outro na persecução penal. 

Assim, a cooperação jurídica internacional em matéria penal possibilita a 

implementação de uma lógica também transnacional no combate à criminalidade. Os 

limites da jurisdição penal continuam perfeitamente delimitados, mas a persecução 

penal ganha uma perspectiva diferente, já que o Estado passa a trabalhar com a ideia de 

que lhe é importante atuar no combate à criminalidade onde quer que esta se manifeste, 

até porque isso ocorre hoje de forma difusa, sem que seja viável identificar claramente 

sua extensão. Nesse contexto, tão difusa é a criminalidade quanto o interesse em 

combatê-la. 

A busca por cooperação jurídica internacional em matéria penal indica o 

interesse difuso, porém presente, de combater a criminalidade transnacional. A rigor, é 

uma decorrência indireta do princípio aut dedere aut punire (extraditar ou punir) – a que 

se referiu pela primeira vez Hugo Grotius e que confere substância ao princípio da 

jurisdição universal. Mesmo que não se identifique interesse suficiente para justificar a 
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invocação pelo Estado da legitimidade de atuação da sua jurisdição penal através do 

princípio de jurisdição universal, nem exista formalmente um pedido de extradição 

(aliás, um dos instrumentos de cooperação), remanesce ainda o interesse difuso de 

combater o ilícito, através de outras medidas menos gravosas do que a extradição, seja 

para receber reciprocidade, seja porque, na criminalidade transnacional, é difícil 

conhecer ao certo a extensão dos tentáculos da atuação criminosa, que, a rigor, podem 

atingir o Estado a quem se solicita cooperação sem que este saiba. Outrossim, como a 

extradição consiste na medida mais gravosa de cooperação, é até intuitivo que outras 

mais brandas, que lhe correspondem a um minus, possam ser efetivadas com base no 

princípio. 

Por conseguinte, territorialidade e cooperação jurídica internacional em 

matéria penal não são efetivamente conceitos conflitantes. Eles se complementam como 

forma de mitigar as dificuldades que o caráter transnacional do crime impõe à 

persecução penal. A cooperação internacional configura uma espécie de conexão entre 

duas ordens jurídicas, entre duas jurisdições distintas, a fim de que o interesse de uma 

possa de certo modo surtir efeito na outra. Assim, com delimitação de competências, a 

persecução penal também pode adquirir uma perspectiva transnacional, tal como as 

organizações criminosas, inclusive com atuação de forma difusa e em redes. Assumindo 

a mesma lógica de atuação da criminalidade, o combate indiscutivelmente será mais 

eficiente. 

Por fim, convém registrar que, no atual contexto de globalização e de vários 

níveis de ordens jurídicas, a cooperação jurídica internacional não precisa se restringir 

às jurisdições estatais. É verdade que a execução concreta de medidas no território, via 

cooperação, depende das instituições estatais, mas é possível, em tese, a cooperação em 

níveis regionais e internacionais, seja fomentando a construção – no plano puramente 

normativo – de novos instrumentos, seja mediante o intercâmbio de informações com 

organizações internacionais, seja através da criação de organizações internacionais 

(regionais ou parauniversais) com o específico propósito de otimizar a cooperação 

através da facilitação do diálogo. 

 

2. DO DIREITO DE ASILO À OBRIGAÇÃO DE COOPERAR: EVOLUÇÃO 

HISTÓRICA DA COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL PENAL 
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O primeiro estado jurídico na ordem penal internacional foi o privilégio de 
imunidade pelo lugar que se chamou direito de asilo e que prevaleceu até 
tempos recentes. Certo que, como logo veremos, os autores gostam de citar 
remotíssimos precedentes da extradição; mas é duvidoso que as entregas de 
criminosos nos países do velho passado se revestissem desse caráter. 

Na verdade, a doutrina científica precede à prática nesta matéria. Grocio, 
Cocejo e Budero sustentaram que o Estado, ao negar ao delinquente, faz-se 
seu cúmplice. O primeiro protesto sério e moderno contra o uso do asilo foi 
formulado por Cesare Beccaria: “Os asilos – escreve – são abrigos contra as 
leis, incitações a delinquir desde o momento em que se dá a esperança de 
evitá-las”. E se pergunta: “É útil que as nações se devolvam os seus 
criminosos?”, para responder a si mesmo com energia, que “a persuasão de 
não encontrar nenhum lugar da terra onde o crime possa ficar impune seria o 
meio mais eficaz de preveni-lo” (ASÚA, 1964, p. 891)28. 

Embora não de modo uniforme, é possível enxergar, entre os tempos 

primitivos e o período moderno, uma tendência progressiva de limitação do asilo e de 

ampliação da cooperação. Após um período de declínio, acentuando-se o desprestígio 

diante do ideário iluminista, o asilo se reforça novamente no século XX quanto assume 

um importante papel de proteção internacional do indivívuo, com viés humanitário. 

Asilo e cooperação são institutos com objetivos contrapostos, no sentido de 

que o asilo obsta e a cooperação possibilita o alcance extraterritorial do sistema penal. 

Segundo Ripollés, “contradizendo fundamentalmente o princípio da cooperação penal 

internacional, e mais ainda, se é possível, às suas formas mais plenas de competência 

universal e extradição, o asilo figura como o clássico obstáculo jurídico a tais 

instituições” (1957, p. 293)29. 

Como sustentado por Asúa (1964), os povos antigos não contemplavam 

hipóteses de cooperação jurídica internacional penal, nem mesmo de extradição, sua 

modalidade mais tradicional. Em que pese se identificar eventualmente, mesmo nos 

povos antigos, alguns instrumentos prevendo a entrega de presos, não se pode afirmar 
                                                             
28 Tradução livre: “El primer estado jurídico en el orden penal internacional fue el privilegio de 
immunidad otorgado por el lugar que se llamó derecho de asilo, y que pervaleció hasta tiempos bien 
recientes. Cierto que, como luego veremos, los autores gustan de citar remotísimos precedentes de la 
extradición; pero es harto dudoso que las entregas de criminales em los países del viejo pasado 
revistieran esse carácter. En verdad, la doctrina científica precede a la práctica en esta matéria. Grocio, 
Cocejo y Budero sostuvieron que el Estado, al negar al delincuente, se hace su cómplice. La primera 
protesta seria y moderna contra el uso del asilo la formulo César Beccaria: ‘Los asilos – escribe – son 
abrigos contra las leyes, incitaciones a delinquir desde el momento que se da la esperanza de evitarlas’. 
Y se pregunta: ‘¿Es útil que las naciones se devuelvan sus criminales?’, para responderse a si mesmo, 
con energía, que ‘la persuasión de no encontrar ningún lugar sobre la tierra donde el crimen pueda 
quedar impune sería el médio más eficaz de prevenirle”. 

29 Tradução livre: “Contradiciendo fundamentalmente al principio de la entreayuda  penal internacional, 
y más todavia, si cabe, a sus formas de más plenas de competencia universal y extradición, el asilo figura 
como el clásico obstáculo jurídico a tales instituciones”. 
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que de extradição efetivamente se tratasse, já que faltavam, em todo caso, pressupostos 

muito particulares ao instituto. 

Por outro lado, as sociedades primitivas foram um terreno fértil para a 

concepção do instituto do asilo, tendo em vista o fundamento religioso dos diversos 

microssistemas jurídicos fragmentados em vários grupos com suas crenças particulares. 

O asilo apareceu como um tabu mágico e obscuro, protegendo templos e outros espaços 

destinados aos sacerdotes, com função religiosa, política e jurídica. Ultrapassar esses 

espaços, na crença particular de cada grupo, era expressão de ultraje aos deuses e 

motivo para despertar a respectiva fúria. Num segundo momento, a preservação de 

desses espaços sagrados era sinal de respeito e reconhecimento de uma espécie de 

jurisdição distinta dentro deles. 

Especula-se que o vocábulo asilo origina-se etimologicamente do grego, 

com o sentido de inviolável. Decorre da combinação da partícula negativa a com a 

palavra Siolos ou Silos, que quer dizer “força” ou “violência” (RIPOLLÉS, 1957). 

Embora também haja semelhança do vocábulo com o latim ex-solo, ou “fora do solo”, 

da qual tem origem, por sua vez, o vocábulo “ilha”, parece que a influência grega é 

preponderante, até porque oferece o traço semântico mais distintivo do conceito de 

asilo: a inviolabilidade do espaço (RIPOLLÉS, 1957). 

O asilo religioso perdurou, nas sociedades culturalmente primitivas, até os 

tempos modernos. Teve ampla aceitação nas civilizações antigas hebreia e grega, pouco 

vigor na romana e menos ainda entre os povos germânicos, porém foi retomado com 

bastante intensidade na Idade Média, com o florescimento do prestígio político da 

Igreja. No período medieval, o asilo teve seu auge, quando passou a se afirmar como 

instituição jurídica. 

Esse asilo eclesiástico da Idade Média apresentava duplo fundamento: de 

um lado, atendia a princípios cristãos, como piedade e caridade, já que o criminoso 

também era filho de Deus; de outro lado, era expressão da independência da jurisdição 

eclesiástica em relação à civil, criando um privilégio real e pessoal, que terminaria por 

levar-lhe ao declínio no período moderno, com a centralização do poder na figura do 

soberano e a adoção de uma visão antropocêntrica. 
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O período moderno foi marcado pela consolidação da secularização do 

pensamento. Porém, isso não se deu de forma automática ou imediata, como, aliás, não 

poderia deixar de ser, e com o instituto do asilo não foi diferente. No início da Idade 

Moderna, a monarquia ainda apresentava resquícios de justificação religiosa, tanto que 

alguns pensadores dedicaram obras a fim de fundamentar o poder absoluto de direito 

divino. Para Jacques Bossuet, por exemplo, todo poder vem de Deus e o príncipe é um 

ministro Dele. 

Acolhendo essa influência, o asilo religioso, malgrado tenha também sido 

atingido pelo processo de secularização, concentrou-se na figura do soberano, dando 

origem ao asilo diplomático, que prevaleceu, em linhas gerais, até o final do período 

moderno, quando foi combatido pelo ideário iluminista, tal como referido no trecho de 

Asúa (1964) que introduz este tópico. Não foi, no entanto, o sepultamento do asilo, que 

foi até realçado no século XX, permanecendo válido para fins políticos, com caráter 

preponderantemente humanitário, a fim de possibilitar o acolhimento do estrangeiro 

perseguido por sua opinião política. 

No contexto atual, o instituto do asilo tornou-se gênero das espécies “asilo 

político”, “asilo diplomático”, “asilo militar” e “refúgio”, sendo dotado de positividade 

a partir do artigo 14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essencialmente, a 

distinção mais importante se dá entre asilo político e refúgio, consistindo o primeiro em 

ato soberano e discricionário do Estado, tendo como pressuposto a natureza política do 

delito e a perseguição iminente do indivíduo, sendo indiferente que este tenha atentado 

contra os propósitos da Organização das Nações Unidas (ONU), enquanto o segundo é 

um instituto apoiado em tratados universais, em particular a Convenção sobre o Estatuto 

do Refugiado de 1951, com descrição precisa da pessoa que se enquadra como 

refugiado e das condições de concessão do refúgio30. O asilo diplomático é uma 

modalidade latino-americana, sendo concedido no prédio de missão diplomática ou na 

residência do chefe da missão. O asilo militar, por fim, é prestado a bordo de navios e 

aeronaves militares, assim como em acampamentos militares. 

A cooperação jurídica internacional penal, por outro lado, vivenciou, na 

história do direito, uma tendência de progressiva ampliação. De praticamente 

inexistente nos tempos remotos, vem ganhando cada vez mais importância nas relações 

                                                             
30 No Brasil, a concessão do refúgio é regulada pela Lei nº 9.474/97. 
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interestatais. Na verdade, como a territorialidade penal somente se consolidou no final 

do período moderno, nem fazia sentido cooperar em época anterior, já que não havia 

delimitação clara e reciprocamente reconhecida de limites internacionais no exercício da 

jurisdição. Ademais, não havendo antes disso um sistema penal e processual penal 

racional como pressuposto de aplicação da pena, qualquer medida de cooperação que 

não fosse propriamente de entrega de presos era irrelevante. Não seria a preocupação 

com uma ou outra prova que impediria a incidência da justiça punitiva. 

Muito por tais circunstâncias, a história da cooperação jurídica internacional 

penal se construiu em torno do instituto da extradição. Apesar de esta haver adquirido 

juridicidade apenas no século XVIII, há rudimentos do instituto nos períodos mais 

remotos, a ponto de o segundo tratado de que se tem notícia na história diplomática, o 

Tratado de Paz celebrado, em meados do século XII a.C., entre o Faraó Ramsés II do 

Egito e o Rei dos Hititas (BASSIOUNI, 1981), ter previsto a entrega recíproca de 

delinquentes fugitivos.  

Há outros vestígios da extradição ainda na Antiguidade Oriental, havendo 

relatos bíblicos de que as tribos de Israel, reunidas, teriam imposto à tribo de Benjamim 

que lhes entregasse os homens que haviam se refugiado em Gibeá após haverem 

cometido crimes em Israel. Já na Grécia, os autores de crimes graves eram passíveis de 

entrega, conforme foi consagrado em acordo entre Felipe da Macedônia em Atenas, no 

qual aquela foi prevista aos criminosos acusados de tentar assassinar o rei (MELLO, 

1978). 

Essa entrega de homens, tal como todo elemento de normatividade nessas 

sociedades antigas, ostentava fundamento rigorosamente religioso. Eram criminosos 

acusados de violar a santidade do templo, que haviam desrespeitado tabus místicos 

insuperáveis e, por isso, era de se lhes fazer recair a fúria dos deuses. Essa entrega, até 

por isso, não consistia em expressão de uma postura cooperativa. Na verdade, o pedido 

de entrega de homens de um povo a outro era normalmente acompanhada de uma 

declaração de guerra. O elemento propulsor da entrega era bélico, e não jurídico, fato 

que pode ser exemplificado pelo já mencionado Tratado de Paz entre o Egito e os 

Hititas de Cheta. 

Embora o período de predomínio da civilização romana, com sua inclinação 

nitidamente imperialista, não fosse propício para o fortalecimento da extradição, esta foi 
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amplamente praticada no período. Não apenas foram firmados tratados extradicionais, 

como também houve prescrição de regras de extradição em leis romanas, inclusive no 

Digesto (RIPOLLÉS, 1957). Também em Roma, a extradição adquiriu seu caráter 

judicial, com o estabelecimento da atribuição respectiva ao tribunal dos Recuperatores. 

O atrelamento aos vínculos de sangue e de tribo entre os povos germânicos 

fizeram com que a extradição entrasse em franca decadência após a queda do Império 

Romano. Assim, também sob a influência universalista da Respublica Christiana e o 

forte poderio do Papado, não se pode afirmar que o período medieval, em especial a 

Alta Idade Média, tenha sido frutífero para a extradição, que perdeu muito da sua 

importância, durante muitos séculos, para o asilo eclesiástico, salvo por alguns tratados 

então firmados, que visavam a atender a favores pessoais ou de ordem política31.  

Em 1376, foi assinado um verdadeiro tratado extradicional entre Carlos V e 

o Conde de Saboia, o primeiro na história que teve por objeto efetivamente a repressão 

ao crime comum. É, exatamente por isso, considerado o nascimento do instituto da 

extradição. Segundo Ripollés: 

O tratado franco-saboiano de 1376 é, sem embargo, uma notória exceção ao 
panorama histórico da Europa, que não acha eco suficiente e preciso em todo 
o Antigo Regime, praticamente até bem iniciado o século XIX, persistindo 
largamente a preocupação quase exclusiva pela repressão de tipo político, a 
única que contava para tais efeitos (RIPOLLÉS, 1957, p. 168)32. 

Esse tratado foi, sem dúvida, um exemplo de vanguarda. No curso da Idade 

Moderna, até meados do século XIX, a extradição ainda não havia adquirido sua atual 

feição de instrumento cooperativo entre soberanias, voltado especificamente à repressão 

da criminalidade. Era uma época de afirmação das jurisdições territoriais, com respeito 

às soberanias, porém sem a consolidação de uma racionalidade no exercício do jus 

puniendi. Assim, entre nos séculos XVI, XVII e XVIII, a pressão dos Estados terminou 

                                                             
31 Como exemplo de tratados celebrados nesse período histórico, é  possível citar os seguintes: o de 836, 
entre o Príncipe Sicardo, de Benevento, com os magistrados de Nápoles; o de 840, entre Veneza e 
Lotário; os de 911 e 944, entre os Príncipes russos Oleg e Igor, respectivamente, e os imperadores de 
Bizâncio; o de 1174, entre Henrique II da Inglaterra e Guilherme da Escócia, que previa a entrega dos 
culpados por felonies; o de 1220, entre Veneza e Frederico II; o de 1303, entre França e Inglaterra, que se 
limitava a uma declaração recíproca de não concessão de asilo (RIPOLLÉS, 1957; ASÚA, 1964; 
MELLO, 1978). 

32 Tradução: “El Tratado franco-saboyano de 1376 es, sin embargo, una notoria excepción en el 
panorama histórico de Europa, que no halla eco suficiente y preciso en todo el antiguo regímen, 
prácticamente hasta bien entrado el siglo XIX, persistiendo por doquier la preocupación casi exclusiva 
por la represión de tipo político, la sola que contaba a esos efectos”. 
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tornando a extradição mais usual. Porém, ela foi utilizada mais com finalidade negocial 

entre soberanos do que com o objetivo de promover a repressão à criminalidade. 

Com efeito, a característica fundamental da extradição no Antigo Regime 

foi a defesa do status quo, tendo como objeto os crimes políticos. O instituto, nesse 

período, era claramente um expediente para repressão daqueles que se insurgiam contra 

a legitimidade do regime político então vigente, assim como os desertores, sendo ambos 

considerados os criminosos mais perigosos. 

A rigor, esse estado de coisas dura até meados do século XIX, quando, sob 

os auspícios das ideias iluministas, consolidam-se as bases para a formação do direito 

penal liberal, no qual a jurisdição, por decorrência do modelo de Vestfália e influência 

contratualista, é exercida no âmbito do território estatal, com a imposição de limites ao 

exercício desmedido do jus puniendi. 

Portanto, a partir do século XIX, não havia mais espaço para a extradição 

por crime político. Se o direito penal liberal foi construído justamente em contraponto 

ao sistema penal do Antigo Regime, essencialmente voltado à manutenção do status quo 

político, a extradição também absorve essa característica, não apenas por se tratar de um 

minus em relação ao jus puniendi, mas também pelo fato de que nem faria sentido que o 

ente estatal deixasse de exercer perseguições políticas em benefício de seus interesses 

particulares e continuasse a assim proceder para atender a interesse alheio. 

Assim, o abandono da extradição por crime político abriu espaço para que o 

instituto fosse utilizado efetivamente como instrumento de repressão à criminalidade, 

expressão de cortesia internacional a fim de auxiliar uma jurisdição penal estrangeira no 

exercício do jus puniendi. Por outro lado, como já se reconhecia como pressuposto 

necessário de aplicação da pena um sistema penal e processual penal pautado pela 

racionalidade, e devidamente sistematizado, o interesse pela cooperação não mais se 

limitava ao instituto da extradição, surgindo interesse, nas hipóteses em que o crime 

continha algum elemento de estraneidade, de realização de certas diligências de caráter 

extraterritorial. 

Por isso mesmo, o século XIX foi o período de aparecimento de uma mais 

efetiva cooperação jurídica internacional em matéria penal. Multiplicaram-se os tratados 

de extradição e, já na segunda metade do século, discutia-se com bastante ênfase o tema 
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da cooperação jurídica internacional penal (FIERRO, 1977). Da mesma forma, já se 

fazia uso de cartas rogatórias para fins de realização de diligências no âmbito de 

jurisdição estrangeira (MONIER, 1909), em que pese ainda se verificasse naquele 

momento um caráter mais fortemente discricionário, com resistência ainda vigorosa em 

certas jurisdições, assim como falta de clareza na definição do instituto, a ponto de no 

direito norte-americano se ter previsto por certo tempo que o respectivo cumprimento – 

e não apenas a tramitação – dar-se-ia na via diplomática, inclusive com a colheita de 

depoimentos perante agentes consulares (GUERRA, 1944). 

O fenômeno também teve lugar no direito brasileiro. Já em 1826, o Império 

brasileiro assinava tratado de extradição com a França. Em 1906, foi apresentado, na 

Câmara dos Deputados, projeto de lei a fim de regular no direito interno a extradição, 

culminando com a aprovação da Lei nº 2.416, de 1911. Quanto às rogatórias, era 

comum o seu cumprimento desde os primeiros dias de vigência do Império, em especial 

quando a solicitação era feita por Portugal. A partir do Aviso nº 01, de 1847, a 

tramitação passou a ocorrer pela via diplomática (ARAUJO, 2010). Em 1879, foi 

firmado o primeiro acordo internacional especificamente sobre o tema, com a República 

Oriental do Uruguai. Posteriormente, o instituto foi disciplinado pela Lei nº 221/1894, 

que, complementando o anterior Decreto nº 848/1890, dispôs sobre a organização da 

Justiça Federal e prescreveu em seu artigo 12, § 4º: 

As rogatorias emanadas de autoridades extrangeiras serão cumpridas sómente 
depois que obtiverem o exequatur do Governo Federal, sendo exclusivamente 
competente o juiz seccional do Estado, onde tiverem de ser executadas as 
diligencias deprecadas. 

Segundo Haroldo Valladão (1933), em artigo, publicado nos anos 30, cujo 

objeto consistia especificamente na cooperação internacional nos processos penais, o 

Brasil sempre encarou com elevado espírito de solidariedade o dever dos Estados de se 

auxiliarem reciprocamente na repressão à criminalidade. De fato, o Estado brasileiro 

procurava manter uma legislação atual sobre o tema, a ponto de haver disciplinado no 

direito interno os institutos da extradição e da carta rogatória antes mesmo do direito 

francês, que somente o fez em 1927 (VABRES, 1947), registrando-se que o uso das 

rogatórias no Estado francês também já existia em momento anterior (MONIER, 1909). 

O tema continuou palpitante na primeira metade do século XX, mas na 

segunda metade adquiriu especial relevância, quando se sentiu a necessidade de buscar 

acusados de crimes de guerra que haviam se espalhado pelo mundo. Foi no período 
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subsequente à Segunda Grande Guerra que o mundo se deu conta da crise no conceito 

de soberania e da necessidade de relações internacionais concertadas em face da 

interdependência que se verificou entre os Estados. A partir de então, a ordem 

internacional enxergou uma crescente multilateralização do tema, a iniciar pela 

Convenção Europeia sobre Extradição (1957) e a Convenção Europeia sobre 

Assistência Mútua em Matéria Penal (1959), ambas firmadas no âmbito do Conselho da 

Europa. 

Atualmente, a cooperação jurídica internacional em matéria penal vivencia 

um processo de aperfeiçoamento de suas modalidades, como forma de atender com 

mais eficiência às necessidades impostas pelo contexto de transnacionalização do crime. 

Ademais, os Estados estabeleceram, na segunda metade do século XX, novas formas de 

relacionamento na ordem internacional, em especial na Europa, em cujo continente se 

forjou um profundo processo de integração regional, com a completa abertura das 

fronteiras estatais a fim de viabilizar a livre circulação no espaço comum europeu, o que 

suscitou novos problemas no âmbito penal, a exigir também novas soluções de 

cooperação. 

A cooperação jurídica internacional penal se encontra em franca ascensão 

desde o século XIX, vencendo os obstáculos que ainda lhe são por vezes impostos pelas 

ideias modernas sustentadas no modelo clássico de soberania. Beccaria, ao que parece, 

talvez não imaginasse o quão visionário estava sendo quando questionou sobre a 

utilidade da devolução de criminosos entre as nações. 

 

3. A TERRITORIALIDADE PENAL EM FACE DA INTERNACIONALIZAÇÃO 

DO DIREITO PENAL 

3.1. EVOLUÇÃO DOS CRITÉRIOS DE LEGITIMAÇÃO DA APLICAÇÃO DA 

LEI PENAL NO ESPAÇO E A CONSOLIDAÇÃO DA TERRITORIALIDADE 

Não resta nenhuma dúvida de que o Estado soberano ainda é indispensável, 
como ficou provado pela anarquia que reina nos Estados em que falta uma 
autoridade central capaz de cuidar dos interesses gerais da população e de 
sobre ela exercer um controle eficaz. Esses Estados são dominados por clãs, 
tribos, organizações criminosas e até mesmo por grupos terroristas. Eles não 
conseguem, portanto, colocar-se como interlocutores confiáveis em relação 
aos demais sujeitos da comunidade internacional. No entanto, podemos 
desaprovar muitas coisas nos Estados soberanos. O Estado soberano tende a 
perseguir seus interesses imediatos, muitas vezes em detrimento dos 
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interesses gerais da comunidade internacional. Ele visa proteger seus 
nacionais mesmo quando estes desrespeitaram determinados valores da 
comunidade internacional. Ele os protege sobretudo se esses nacionais agem 
como órgãos do Estado (chefes de Estado, ministros, militares de alta patente, 
parlamentares etc.). Resumindo, sobretudo quando se trata de crimes 
internacionais graves, como os crimes de guerra, os crimes contra a 
humanidade, o genocídio, a tortura ou o terrorismo internacional, os Estados 
quase sempre protegem a qualquer preço seus cidadãos, garantindo-lhes a 
impunidade ao se omitirem do exercício de sua competência jurisdicional 
territorial ou da competência baseada no princípio de nacionalidade ativa, 
recusando-se ao mesmo tempo a extraditar seus nacionais para outros Estados 
ou entregá-los às autoridades internacionais. Assim, os Estados soberanos 
desprezam as injunções da comunidade internacional. A comunidade 
internacional exige, por sua vez, que os crimes cometidos sejam punidos; ela 
deseja a qualquer preço garantir tanto a necessária compensação pelos crimes 
cometidos quanto a estigmatização de comportamentos contrários aos 
princípios essenciais da humanidade (CASSESE, 2004, p. 09-10). 

A rigor, do ponto de vista político, a 45678territorialidade foi concebida de 

modo a preservar a coexistência entre ordens jurídicas particulares legitimadas por 

entidades soberanas iguais e independentes. Filosoficamente falando, o princípio era 

expressão do contrato social para evitar a tirania, o subjugo entre seres humanos. 

Segundo Cassese, Beccaria era um ferrenho defensor do princípio da territorialidade e 

se dedicou, mais do que ninguém, a teorizá-lo, fundamentando-o em dois pontos: Como 

as leis estatais variam, só se pode ser punido no lugar em que se infringiu a lei; é justo 

que o crime, ruptura do pacto social, seja castigado somente no lugar em que este foi 

rompido (CASSESE, 2004). 

No plano estritamente formal, a adoção de um modelo de territorialidades 

compartilhadas, em tese, não deveria ensejar conflitos espaciais. A eficácia da lei penal 

é uma manifestação da soberania estatal. Portanto, significa que, no território de um 

Estado, aplicam-se suas leis, com exclusão por completo das estrangeiras. Porém, como 

sustentou Asúa, “esta doutrina não deixa de estar controvertida e exigir 

complementos”33 (1964, p. 751). 

A crítica de Antonio Cassese no trecho acima pode ser considerada uma 

dessas controvérsias referidas por Luis Jiménez de Asúa. Dirige-se claramente ao 

princípio da territorialidade ou, melhor dizendo, ao mau uso que se fez dele em diversos 

momentos da história mais recente, nos quais o princípio serviu de escudo por tiranos na 

tentativa de inviabilizar a própria punição por violações a valores compartilhados pela 

                                                             
33 Tradução livre: “La eficacia imperativa de las leyes penales y el ejercicio de la jurisdicción penal, es 
uma manifestación de La soberanía del Estado. Es, por lo tanto, evidente que a la potestad estatal 
corresponde aplicar sus propias leyes sobre delitos y penas dentro del território em que ejerce su 
soberania, com exclusión completa de las leyes extranjeras”. 
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sociedade internacional. De fato, de contraponto à tirania, não raras foram as vezes em 

que o princípio da territorialidade foi utilizado como defesa formal para acobertar, sob o 

manto da soberania estatal, atrocidades praticadas, por agentes do Estado ou não, contra 

seres humanos. 

Entretanto, a referência de Cassese diz respeito apenas a um aspecto da 

problemática, no caso em que a exclusividade da lex fori é suscitada como impedimento 

a que outras jurisdições (estatais ou internacionais) intervenham para assegurar a 

punição de agentes que se utilizam da própria penetração nos órgãos do Estado para se 

eximirem da aplicação da lei penal. Essa problemática, na verdade, é bastante antiga e 

bem mais ampla, abrangendo dificuldades na definição da lei aplicável e do respectivo 

foro. 

Inicialmente, é importante destacar que o direito penal internacional – ramo 

do direito em cujo objeto se insere o da aplicação da lei penal no espaço – estrutura-se 

em dois dogmas que mantêm entre si íntima relação: o da vinculação entre forum e jus e 

o da territorialidade no direito penal (LEITE, 2008). O dado é importante porque, no 

direito internacional privado, forum e jus não estão necessariamente atrelados, havendo 

possibilidade, na combinação de regras de conexão, de um determinado Estado, no 

exercício da atividade jurisdicional, aplicar leis substantivas de outro. Assim, em direito 

penal, territorialidade pode assumir um caráter polissêmico: significa dizer que o Estado 

deve fazer valer a legalidade e a ordem pública dentro do seu território, aplicando as 

normas penais (aspecto material), para tanto possuindo meios eficazes através da 

atribuição de competências a órgãos jurisdicionais (aspecto processual). 

Outro aspecto que enseja problemas é o da definição do local do crime. Ora, 

já se estabeleceu aqui como premissa que o homem não se conforma em permanecer no 

mesmo local, sendo de seu instinto a busca por novos horizontes. Assim, as ações 

humanas não são simples e localizadas, ainda que dentro da ilicitude. Por isso mesmo, é 

muito comum que uma conduta criminosa de alguma forma se vincule a mais de uma 

ordem jurídica, seja porque preparação e consumação do crime ocorreram em locais 

distintos, seja porque o infrator se evadiu do território estatal após o cometimento do 

crime, seja porque infrator e vítima são de nacionalidades distintas, seja porque, de 

alguma forma, duas ordens jurídicas podem estabelecer critérios diferentes de definição 

do local do crime. 
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Assim, numa órbita de ordens jurídicas estatais coexistentes, mesmo que 

pautadas pela igualdade e pela independência, o conflito tende a ocorrer, em face da 

natural presença de elementos de estraneidade em determinados fatos. Curiosamente, 

esse conflito se tornou perceptível justamente quando a territorialidade se afirmou, a 

partir do momento em que os Estados passaram a reconhecer-se reciprocamente como 

entidades soberanas, cada qual com a sua própria ordem jurídica particular para 

legitimar as regras internas de governo e de controle social. 

Remontando-se às civilizações antigas, percebe-se que o conflito de normas 

penais no espaço não despertava maior interesse (CANTARELLI, 1976, p. 65). Isso se 

explica, nas sociedades mais primitivas, pelo fato de não se reconhecer o estrangeiro 

como sujeito de direito. Ora, o direito era expressão religiosa do culto praticado por um 

clã determinado, em que a conduta ética dos membros era pautada por tabus, não 

havendo interesse em punir por fatos praticados fora dos limites daquele agrupamento. 

É importante destacar que os meios de comunicação eram muito escassos. O 

contato travado com estrangeiros ocorria normalmente em situações de conflito físico, 

de modo que as penas infligidas a este tinham mais propriamente fundamento bélico do 

que jurídico, expressando a vingança de sangue de um clã pela tentativa do estrangeiro 

de se imiscuir indevidamente nos assuntos do outro. 

Alguns autores tendem a reconhecer a prevalência, nas civilizações antigas, 

da aplicação do princípio da territorialidade. Contudo, é preciso lembrar que o direito, 

nesse período, ainda se mostrava numa perspectiva universalista, que não comportava a 

alteridade na aceitação de que o estrangeiro haveria de se submeter ao seu próprio 

direito. Não se tratava, em outras palavras, de se respeitar os limites de outra ordem 

jurídica para assegurar a própria. Simplesmente, na ideia primitiva, havia apenas um 

direito, calcado na crença de cada clã, daí porque territorialidade, que suscita uma carga 

semântica de limitação, era incompatível com esse período. 

Com a evolução das sociedades primitivas, mas ainda na Idade Antiga, 

vieram as cidades e em seguida um incremento nas relações comerciais entre elas, o que 

tornou o estrangeiro um elemento mais presente no convívio social, interagindo com 

outras civilizações. Assim, tornou-se indispensável o estabelecimento de mecanismos 

que responsabilizassem os estrangeiros por atos lesivos praticados nas cidades, já que o 

direito no seio destas reconhecia apenas os seus próprios cidadãos. 
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Na civilização grega, isso ocorreu através de acordos celebrados entre várias 

cidades, através dos quais eram reconhecidos direitos aos estrangeiros e assegurada a 

perseguição extra muros dos crimes praticados por cidadãos, legitimando o julgamento 

destes fora das cidades (LEITE, 2008). Em Roma, à falta de um estatuto próprio para os 

estrangeiros, foi criado o jus gentium, o que, de um lado, demonstra resistência em se 

reconhecer ao estrangeiro a aplicação do jus civile, mesmo que este estivesse em 

território romano, e, de outro, a vocação imperialista de Roma, na recusa em aplicar de 

qualquer forma o direito do estrangeiro. 

Tampouco em Roma se pode falar com rigor em territorialidade, por não 

haver o reconhecimento de outra ordem jurídica. Não havia, portanto, um verdadeiro 

sistema conflitual de caráter espacial, uma operação de análise, feita pelo magistrado 

romano, do regime jurídico incidente no caso concreto quando era levado a aplicar o jus 

gentium ao estrangeiro em detrimento do jus civile. 

A queda do Império Romano ensejou a fragmentação das cidades e o êxodo 

populacional em direção ao campo. Nesse período, prevaleceu o direito das civilizações 

germânicas, marcado fortemente pela influência do sangue. Assim, aplicava-se a lei do 

clã, inaugurando o critério pessoal na definição da norma aplicável. Também nesse 

período, ficou mais nítida a separação entre forum e jus, já que o juiz do local da prática 

do ato era competente para julgamento, mas precisava definir a lei aplicável segundo o 

estatuto pessoal do infrator, dentre os vários coexistentes segundo a crença de cada um. 

A propósito, Inês Ferreira Leite explica que, nesse período, se consolidou a 

professio juris, consistente na 

declaração ajuramentada do sujeito relativa ao seu estatuto pessoal. O juiz 
local formulava a questão: “Qua lege vives?” e, consoante a resposta, o 
tratamento da questão de mérito da causa ficava irremediavelmente 
condicionado. 

(2008, p. 50-51) 

Na Idade Média, em função da pulverização do poder político, é difícil 

apontar um critério predominante. Se o critério pessoal parece ter prevalecido, até por 

influência dos direitos germânicos, nos locais de maior prestígio do sistema feudal, o 

apego excessivo à terra levou a adoção da territorialidade. Assim, quando o vínculo com 

a terra era muito forte, a lex loci conseguiu suplantar o jus commune e fazer valer as 

regras dos costumes locais. 
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É interessante destacar que, até então, a definição da lei aplicável era uma 

operação meramente de direito internacional privado, até porque somente no fim da 

Idade Moderna o direito penal verdadeiramente ganhou autonomia em relação ao direito 

civil. Por outro lado, não estava ainda consolidada a noção de coexistência de ordens 

jurídicas particulares, tanto que havia a aceitação genérica de existência do jus 

commune, razão por que o pensamento não havia atentado ainda para a possibilidade de 

conflitos entre ordens jurídicas. 

Tal somente vai ocorrer nos séculos XII e XIII, com o surgimento da escola 

estatutária italiana, a partir de cujos estudos foram concebidas as collisio statutorum 

(conflitos de leis). Nesse momento, começa a surgir a ideia da existência de conflitos 

espaciais na aplicação da lei, muito embora as soluções apontadas ainda recorressem, 

com frequência, ao jus commune. Todavia, as regras produzidas nesses estudos tiveram 

uma importância fundamental no desenvolvimento de um direito de conflito de leis, em 

face do trabalho de sistematização das regras, com raízes inclusive no campo penal, 

motivo pelo qual a escola é apontada como precursora do direito penal internacional 

(LEITE, 2008). 

Os estudos então avançam a partir do fio condutor inaugurado pela escola 

italiana, culminando com a definitiva sistematização de regras pela escola holandesa, 

destacando-se a figura de Voet (LEITE, 2008). Já sob os auspícios de um pensamento 

moderno devidamente consolidado, a territorialidade é elevada ao patamar de critério de 

validade espacial da lei, inclusive da lei penal, com exceções admitidas apenas em 

função da comitas gentium, ou seja, de ações de cortesia internacional entre os Estados. 

Já havendo igualmente a delimitação material do objeto do direito penal, também se 

verifica a definitiva emancipação do direito penal internacional em relação ao direito 

internacional privado. 

A partir de então, a territorialidade, como elemento essencial da soberania 

do Estado, tem sido a regra na definição da aplicação da lei penal no espaço, a despeito 

dos problemas enfrentados, notadamente na primeira metade do século passado, pelo 

fenômeno de progressiva absolutização da soberania externa sustentada por Ferrajoli e 

já tratada anteriormente. Embora a territorialidade tenha sido não raras vezes colocada 

em xeque no momento em que dela se abusa para promover a tirania, tal como lembrado 
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por Cassese na crítica que abre este capítulo, o certo é que, primariamente, é ela ainda 

hoje o princípio fundamental de aplicação da lei penal no espaço. 

O maior elemento de tensão ao princípio da territorialidade sempre foi a 

ambição imperialista dos Estados. O poder da soberania nem sempre consegue conter o 

desejo de se impor a outra entidade soberana. Daí surgem exceções a esse princípio, que 

permitem sua convivência com alguns critérios de extraterritorialidade, denominados de 

reais e pessoais. Segundo Quintano Ripollés (1957), a distinção entre os critérios 

territorial e extraterritorial (em particular no que diz respeito ao critério pessoal) resgata 

a dicotomia histórica entre romanismo e germanismo, o primeiro com afinidade pela 

soberania geográfica e o segundo, pelo vínculo de sangue. Foi justamente essa ambição 

imperialista – não raras vezes aceita, vale o registro – e a indefinição de seus limites que 

levou a Corte Permanente de Justiça Internacional a se pronunciar no caso Lotus sobre a 

abrangência da jurisdiction to prescribe34. 

 

                                                             
34 O direito de legislar é expressão da jurisdição prescritiva de cada Estado (jurisdiction to prescribe). 
Jurisdição, para o direito internacional, diz respeito ao “poder do Estado sob o direito internacional de 
regular ou de qualquer modo impactar o povo, a propriedade e circunstâncias e reflete os princípios 
básicos da soberania estatal, igualdade de Estados e não-intervenção em assuntos domésticos” (SHAW, 
2008, p. 645)34. Esse poder se expressa de três formas: i) na jurisdição prescritiva (jurisdiction to 
prescribe), significando dizer que o Estado detém o poder de estabelecer regras, expresso no poder de 
legislar; ii) na jurisdição adjudicativa (jurisdiction to adjudicate), referente ao poder de estabelecer o 
processo judicial a fim de identificar a violação às regras e indicar as consequências por essa violação; iii) 
na jurisdição executiva (jurisdiction to execute), significando o poder de impor as consequências pela 
violação à lei, estabelecendo sanções, como a privação da liberdade ou do patrimônio. Há jurisprudência 
internacional sobre os limites da jurisdiction to prescribe, definidas no caso Lotus. Julgado pela Corte 
Permanente de Justiça Internacional34, em 07 de setembro de 1927, o caso envolvia uma disputa criminal 
entre a França e a Turquia, em decorrência de um choque entre navios. Em 02 de agosto de 1926, um 
navio francês, chamado Lotus, que se dirigia a Constantinopla, aborda no Mediterrâneo um navio turco 
chamado Boz-Kourt, que se rompe por efeito do choque e afunda, causando a morte de oito marinheiros 
turcos. A embarcação francesa consegue salvar dez marinheiros turcos e se dirige a Constantinopla, onde 
o capitão francês, Demons, é preso e condenado por tribunais turcos em função dos danos sofridos pelos 
marinheiros turcos. O Estado francês não se conforma com o julgamento pelos tribunais, sob o argumento 
de que a Turquia não teria jurisdição sobre o caso, já que o capitão era de nacionalidade francesa e o 
navio era de pavilhão francês. Com efeito, a França sustentava que a jurisdição penal decorre do território 
e, portanto, não poderia ser exercida em relação a fatos ocorridos fora dele. Assim, como o dano havia 
acontecido em alto-mar, caberia ao Estado do pavilhão exercer a jurisdição penal. A Turquia, por outro 
lado, fundamentava que o caso estava sob sua jurisdição em função da nacionalidade das vítimas. A Corte 
Permanente de Justiça Internacional, apreciando o caso, decidiu que o direito internacional não havia sido 
violado e que a jurisdiction to prescribe poderia atender aos seguintes critérios: i) o território; ii) a 
nacionalidade ou a residência (nationality jurisdiction); iii) a proteção de interesses nacionais relevantes, 
a exemplo da segurança, da integridade territorial e da independência (protective jurisdiction); iv) a 
proteção de interesses universais (universal jurisdiction); v) a proteção de nacionais no estrangeiro 
(passive personality jurisdiction); vi) a proteção de interesses do Estado em relação a ações levadas a 
efeito no estrangeiro (effects doctrine). 
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3.2. PRINCÍPIOS DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL NO ESPAÇO: 

TERRITORIALIDADE E EXTRATERRITORIALIDADE 

Existisse um Estado único, e não haveria razões para a concepção do 
problema dos limites da aplicação da lei penal. E realmente o direito romano 
não o conheceu (BATTAGLINI, 1973, p. 90). 

No direito penal, o princípio territorial convive com três outros princípios de 

natureza extraterritorial: i) o princípio pessoal (ou da nacionalidade); ii) o princípio real 

(ou de proteção, ou de defesa) e o princípio de jurisdição universal. A 

extraterritorialidade é uma noção de exceção (RIPOLLÉS, 1957). Como a 

territorialidade configura a regra, todos os princípios que o negarem são considerados 

extraterritoriais, por transcenderem às fronteiras dos domínios territoriais de um Estado, 

e de certo modo representam um privilégio de soberania por necessariamente interferir 

na soberania alheia. 

O princípio da territorialidade, segundo Guillermo Fierro, é aquele em razão 

do qual “o Estado pune conforme ao seu direito todas as infrações cometidas no seu 

território, com absoluta irrelevância quanto a por quem e contra quem tenham sido 

cometidas” (1977, p. 62)35. Em que pese a referência ao território pressupor uma noção 

geográfica, em face da limitação ao território, o princípio atende em particular a um 

fundamento político, sendo expressão da soberania do Estado e do modo como esta é 

exercida. 

Esse princípio, conforme já salientado, sofre um desdobramento em função 

da vinculação entre forum e jus no direito penal internacional. Significa dizer que, na 

ocorrência de um crime, será determinada a incidência da lex loci delicti (aspecto 

material) e, ao mesmo tempo, que o crime será processado no foro do local do fato, com 

a aplicação da lex fori (aspecto processual). Por essa razão, lex loci delicti e lex fori via 

de regra se confundem no direito penal internacional, muito embora por fundamentos 

distintos. 

A despeito de a adoção da territorialidade deter fundamento marcadamente 

político, razões de ordem criminológica e processual também são especuladas por 

alguns autores para justificá-lo (RIPOLLÉS, 1957). A primeira delas, que leva em conta 

                                                             
35 Tradução livre: “el Estado castiga conforme a su derecho a todas las infracciones cometidas en su 
território, con absoluta prescindencia de por quién y contra quién”. 
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um critério de utilidade, diz respeito à conveniência de se punir o crime no locus delicti 

commissi, afirmando tanto o caráter preventivo quanto o retributivo da pena. Se isso não 

bastasse, o processamento da ação penal em local mais próximo do fato traz maior 

vantagem na obtenção de provas e facilita a convicção dos juízes.  

A par dessa motivação eminentemente utilitarista, o princípio da 

territorialidade decorre de uma visão liberal do direito penal com forte carga 

contratualista, não se conseguindo enxergar fundamento no direito de punir se este não 

decorrer do pacto social estabelecido em determinada comunidade. Da mesma forma, é 

intuitivo que o agente deve conhecer a lei sob cuja autoridade se encontra para que seja 

legítima a punição. 

Por outro lado, a experiência, notadamente no século passado, mostrou que 

pode ser problemática a aplicação, num rigor absoluto, do princípio da territorialidade 

(CANTARELLI, 1976). É que, não raras vezes, o funcionamento da jurisdição estatal 

do território é subvertido para afastar a incidência da lei penal e, desse modo, a punição 

de determinadas pessoas, em particular de agentes estatais. Assim, a aplicação absoluta 

do princípio implicaria o completo desinteresse com o cometimento de crimes muitas 

vezes atrozes em detrimento da própria espécie. 

Quintano Ripollés faz coro a essa crítica. Segundo ele, 

o princípio absoluto da territorialidade atende, sem dúvida, a uma visão 
egoísta, ilhada, por assim dizer “robinsoniana”, da lei penal no espaço, 
expressa no velho aforismo de leges no obligant extra territorium. Pressupõe 
um encastelamento de cada Estado em sua órbita jurídico-penal, alheio a tudo 
o que possa acontecer mais além de suas próprias fronteiras e num contexto 
em que mesmo o crime mais atroz fora delas perpetrado é irrevelante para o 
seu direito, uma mera res inter alios acta (1957, p. 30). 

Por esse motivo, em que pese o princípio da territorialidade ainda consistir 

na regra geral do direito penal internacional, não se lhe vislumbra mais a possibilidade 

de ser aplicado com o mesmo caráter absoluto de outrora, tanto que o princípio da 

jurisdição universal, admitido desde o caso Lotus, é contemplado na lei penal interna de 

alguns Estados. Ademais, consolida-se uma jurisdição internacional subsidiária para 

responder aos casos de insuficiência da atuação da jurisdição nacional, na hipótese de 

violação a bens jurídicos sensíveis à comunidade internacional como um todo. 

Enquanto a extraterritorialidade no direito penal tem como raiz sociológica 

a ambição imperialista dos Estados, a territorialidade reflete o comportamento inverso, 
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de busca de isolamento em seu território. A contradição é meramente aparente. Ora, os 

povos manifestaram, no curso da história, sua ambição imperialista, mas, ao mesmo 

tempo, desejavam para si a não-intervenção. Não há dúvida de que se possa sustentar 

ser esse um comportamento hipócrita, porém contradição não há. Além disso, seria 

ingênuo crer que os povos agem reciprocamente da mesma forma. Se assim fosse, a 

história não teria sido tão marcada por conflitos inúmeros bélicos, a ponto de existir 

toda uma construção de direito humanitário internacional, expressa nas Convenções de 

Genebra. 

Pela natural visão insular, um dos Estados em que a territorialidade se 

afirmou mais fortemente foi o Reino Unido da Grã-Bretanha. Na verdade, o isolamento 

do Reino Unido da Grã-Bretanha trouxe reflexos na construção do seu direito até mais 

abrangentes, a ponto de se ter desenvolvido por lá uma família própria de sistema 

jurídico, a common law, estendida em grande parte do globo, notadamente aos Estados 

que compõem a Commonwealth, em função do seu poderio marítimo. No campo penal, 

esse isolamento resultou em dificuldade de penetração da ideologia dos direitos 

humanos no direito positivo – tanto que o Reino Unido da Grã-Bretanha enfrentou 

dificuldades em se adaptar à União Europeia quanto a esse ponto –, bem como na 

afirmação, num viés mais absoluto, da territorialidade da lei penal. 

Essa característica foi exportada para a common law americana. O leading 

case na US Supreme Court, se deu no caso The Antelope, de 1825, no qual o Chief 

Justice Marshall, redator da Opinion of the Court, sustentou que “the Courts of no 

country execute the penal laws of another” (“as Cortes de nenhum país executam as leis 

penais de outro”). A regra assentada no julgamento teve inspiração no princípio da 

common law segundo o qual os crimes devem ser processados no país onde foram 

cometidos. 

O caso líder tratava de fatos que envolviam o conflito sobre a propriedade 

de um grupo de escravos africanos encontrados num navio, o Antelope, de bandeira 

espanhola, que foi encontrado à deriva na costa americana e levado para ser aportado 

em Savannah, na Georgia, onde os escravos foram reivindicados pelos Vices-Cônsules 
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de Portugal e Espanha. Na decisão, nenhum escravo foi devolvido a Portugal e apenas 

alguns o foram à Espanha. Os demais foram repatriados para a Libéria36. 

Para fundamentar sua decisão quanto à matéria de fundo, a Corte decidiu 

que o tráfico de escravos, embora incompatível com o direito americano, não violava, 

naquele momento histórico, o direito internacional (law of nations) e, por outro lado, 

não podia ser considerado pirataria. Por isso, não poderia ser questionado nas cortes 

americanas, ainda que fosse vedado pela legislação do pavilhão, já que não cabe a 

nenhum país aplicar as leis penais de outro.  

A matéria é tratada especificamente no seguinte trecho da decisão da 

Suprema Corte: 

Se não é repugnante ao direito internacional, nem pirataria, é quase supérfluo 
dizer que o direito de trazer o litígio em tempo de paz, mesmo que o navio 
pertença a uma nação que proíba o tráfico, não existe. As cortes de nenhum 
país executam as leis penais de outro e a diretriz do governo americano na 
matéria de visita e perseguição decidiria qualquer caso no qual esse direito 

                                                             
36 Na quinta-feira, 29 de junho de 1820, às 15 horas, 19 anos antes do incidente do Amistad, 283 escravos 
africanos (dos quais 02 estavam mortos e 281 acorrentados) estavam sendo transportados em um navio 
negreiro chamado Antelope, quando foram capturados pela embarcação do Tesouro Nacional Americano, 
Dallas, sob o comando de John Jackson. A apreensão ocorreu entre a Ilha Amélia e a costa da Flórida. 
Após cerca de 2.576 dias de prisão e batalha jurídica nos Estados Unidos, 120 africanos morreram, 02 
desapareceram, 39 foram escravizados nos Estados Unidos e 120 africanos do Antelope (havia mais 22 
africanos capturados que foram mandados com esse grupo, chegando ao número de 142) foram libertados 
pela Suprema Corte dos Estados Unidos e enviados à Libéria em 18 de julho de 1827. 
A sequência de eventos que conduziram a esse difícil julgamento começou no domingo, 19 de dezembro 
de 1819, quando um navio negreiro de 200 toneladas chamado Colombia, com registro venezuelano, 
zarpou de Baltimore, Maryland, com uma tripulação de 30 ou 40 homens, a maioria norte-americanos, e 
dirigiu-se para a Costa Oeste da África. O navio possuía seis armas e um canhão de 18 libras. 
Ainda no oceano, o Colombia mudou seu nome para Arraganta e iniciou ataques piratas a inúmeras 
outras embarcações, não tendo encontrado nada de valioso para pilhar.  Quando o Arraganta tocou a 
costa oeste da África, o navio e sua tripulação foram capturados por navios de guerra britânicos e levados 
para Freetown, em Serra Leoa, onde a tripulação e o próprio navio negreiro ficaram detidos por três 
semanas sob denominada prisão domiciliar. Após sua liberação, a tripulação foi advertida a ficar longe da 
África, especialmente da porção ao sul da linha do Equador. Tais ordens foram dadas porque era nessa 
região – da Libéria a Moçambique – que o comércio de escravos se mostrava mais ativo. Essas ordens 
foram, contudo, ignoradas. 
Enquanto o Arraganta prosseguia pela costa até a região do Congo, atacou o Bigantine Exchange, um 
navio negreiro norte-americano, e tomou 25 escravos africanos desse navio. Em 20 de março de 1820, 
próximo a Cabinda (que hoje se chama Brazzaville, no Congo), atacou o navio negreiro espanhol 
Antelope, apreendendo 120 escravos africanos. Após adquirir outros escravos, o Arraganta mudou o 
nome para General Ramirez. O Ramirez navegou pelo Atlântico com o Antelope até o Brasil, onde os 
traficantes de escravos esperavam vender sua carga humana em Pernambuco, na Bahia e no Rio de 
Janeiro. 
No Brasil, o Ramirez encalhou e muitos dos seus tripulantes, incluindo o capitão e alguns africanos, ou se 
afogaram, ou foram feitos prisioneiros. Um norte-americano chamado John Smith então tomou o 
comando do Antelope, com sua tripulação e prisioneiros remanescentes, e prosseguiu até os Estados 
Unidos pela costa da Flórida, onde a tripulação e os escravos africanos foram apreendidos pelo Capitão 
John Jackson. 
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tivesse sido exercido por um navio americano na embarcação de uma nação 
estrangeira, não violando nossas leis internas, contra os captores37. 

Outra característica do princípio da territorialidade consiste no fato de que 

ele determina, como regra, a irrelevância do estatuto pessoal do agente responsável pelo 

cometimento do crime, equiparando-se os nacionais e os estrangeiros quanto à aplicação 

da lei penal dentro de um mesmo território. Como ressalta Quintano Ripollés, “é a 

geografia e não o status pessoal de cidadania o que manda impor a lei em virtude de 

dito princípio” (1957, p. 32). 

Por fim, é preciso esclarecer que o território para fins penais não 

compreende apenas a sua superfície geográfica, senão todo e qualquer espaço que se 

encontre sob a influência da soberania estatal, como o mar territorial e o espaço aéreo. 

Quanto a embarcações e navios, eventualmente são considerados território flutuante e 

volante, respectivamente. Quando se trata de embarcações ou navios públicos, são 

considerados extensão do território; quando são privados, aplica-se o princípio do 

pavilhão, um desdobramento da territorialidade, se estiverem em alto-mar. No caso de 

territórios flutuantes e volantes, a lei penal tem aplicação por força do princípio da 

territorialidade e não em decorrência de algum princípio extraterritorial38. 

De outra parte, pelo princípio pessoal, o status do nacional deve 

acompanhá-lo aonde quer que ele esteja, ou seja, a lei penal nacional deve ser aplicada a 

todos os cidadãos, qualquer que seja o locus delicti commissi. Como desdobramento, 

tendo em vista a vinculação entre forum e jus, o Estado conserva a jurisdição penal 

sobre seus nacionais mesmo que o crime a ser processado tenha ocorrido no território de 

outro Estado. 

O princípio se subdivide nas modalidades ativa e passiva (FIERRO, 1977). 

Na modalidade ativa, o princípio adquire conotação mais absoluta, para significar que o 

estatuto do nacional o segue onde quer que ele esteja, para se lhe aplicar a lei penal de 

seu Estado de origem ainda que tenha cometido crime no território de outro Estado; no 

que respeita à modalidade passiva, há duas visões sobre o princípio, uma primeira 

                                                             
37 Tradução livre: “ If it be neither repugnant to the law of nations nor piracy, it is almost superfluous to 
say in this Court that the right of bringing in for adjudication in time of peace, even where the vessel 
belongs to a nation which has prohibited the trade, cannot exist. The courts of no country execute the 
penal laws of another, and the course of the American government on the subject of visitation and search 
would decide any case in which that right had been exercised by an American cruiser on the vessel of a 
foreign nation, not violating our municipal laws, against the captors”. 

38 O princípio territorial encontra-se enunciado no Código Penal Brasileiro, no artigo 5º.  
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sustentando que se aplica a lei penal de nacionalidade ou domicílio da vítima (FIERRO, 

1977), e outra, mais moderada, segundo a qual a lei penal do nacional se aplicaria desde 

que houvesse violação a um bem jurídico de seu próprio Estado de origem ou de um 

concidadão (CANTARELLI, 1976). 

Por sua característica extraterritorial, constituindo, pois, exceção à regra da 

territorialidade, nenhum Estado o adota de forma absoluta, sob pena de invasão indevida 

de soberanias. Esse princípio tem origem tão remota quanto o da territorialidade e, na 

evolução do direito, figurou como seu contraponto. Assim, tal qual a territorialidade, o 

princípio pessoal ostenta uma natural “pretensão de exclusividade” (FIERRO, 1977, p. 

146) incompatível com os postulados de igualdade e de independência entre os Estados 

na sociedade internacional. Assim, o princípio é aplicado de forma bastante relativa e 

em complementação ao princípio da territorialidade. 

Destaque-se ainda que esse princípio recebeu ampla simpatia na Alemanha 

do período nazista, seja pela própria ideologia que defendiam seus ideólogos, seja 

também em face da influência histórica dos povos germânicos da Antiguidade, em cujos 

sistemas jurídicos esse princípio teve prevalência, como decorrência da forte influência 

do sangue entre eles. Não custa lembrar que os povos germânicos eram considerados os 

bárbaros na Antiguidade, não apenas pelo baixo grau de institucionalização, mas 

também por uma marcante tendência ao nomadismo. 

Uma expressão do princípio pessoal que tem frequente aceitação nos 

direitos positivos dos Estados no tocante à lei penal no espaço é a regra de não 

extradição dos nacionais. Dela surge o chamado direito penal por representação, em 

função do qual, ao negar a extradição do nacional, o Estado se encarrega de processá-lo 

pelo crime cometido no território de outro Estado, a fim de evitar-lhe a impunidade. A 

regra reflete a nítida xenofobia que se revela em grande parte dos direitos internos dos 

Estados, reproduzida, aliás, em muitas outras regras, e não apenas em matéria penal39. 

Outro princípio de natureza extraterritorial, o princípio real (ou de proteção, 

ou de defesa) é complementar do princípio territorial (FIERRO, 1977). Em virtude dele, 

o Estado avoca para si o império de suas leis, independentemente do local de ocorrência 

do crime e do estatuto pessoal do agente que o cometeu. Para tanto, fundamenta-se na 

                                                             
39 São exemplos de aplicação de aplicação do princípio pessoal, no direito brasileiro, as regras prescritas 
no artigo 7º, II, b (modalidade ativa), e § 3º (modalidade passiva), do Código Penal. 
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“qualidade do delito, sua gravidade ou importância e a transcendência dos bens ou 

interesses juridicamente protegidos”, desde que “afetem a sua estrutura, instituições ou 

crédito” (RIPOLLÉS, 1957). Portanto, seu fundamento reside na natureza do bem 

jurídico tutelado e na sua relação, de algum modo, com o Estado que pretende exercer a 

jurisdição quanto ao crime praticado fora de seu território. 

A gênese do princípio está nos postulados da soberania estatal da Idade 

Moderna, momento histórico em que se viu sua maior preponderância, apresentando ele 

de certo modo uma conotação absolutista de defesa objetiva de interesses do Estado por 

fatos ocorridos fora de seu território. Entretanto, sendo-lhe a extraterritorialidade um 

traço característico, tal como o princípio pessoal, deve ser aplicado de forma excludente 

e não absoluta, sob pena de ocasionar conflitos de jurisdição (MELLO, 1978), 

abrangendo a tutela de bens jurídicos de natureza eminentemente pública, pelo seu 

elevado valor para o Estado que pretenda legitimar o exercício da jurisdição pelo 

princípio real. 

É interessante ressaltar que, também em relação ao princípio real, haverá 

atrelamento entre a lei penal aplicável e a jurisdição penal exercida, ou seja, o Estado 

que exercer a jurisdição penal com base no princípio real, ainda que o locus delicti 

commissi seja fora de seu território geográfico e que os sujeitos ativo e passivo não 

sejam seus nacionais, aplicará também a sua lei interna de direito material na 

persecução penal40. 

Por outro lado, afirma-se progressivamente o princípio de jurisdição 

universal: cada vez mais as jurisdições dos Estados têm sido mais cooperativas e as 

jurisdições internacionais têm sido concebidas para, em caráter subsidiário, assumir a 

persecução penal por alguns crimes de transcendência internacional. Segundo André 

Huet e Renée Koering-Joulin, 

com o advento de um direito convencional preocupado com a solidariedade 
internacional e com o desenvolvimento de um direito penal internacional 
cuidadoso com a eficácia repressiva, a competência real perdeu sua pureza 
por se ver parasitado por outros sistemas de competência (HUET; 
KOERING-JOULIN, 2005, p. 233)41. 

                                                             
40 O Código Penal Brasileiro contempla o princípio real nas regras contidas no artigo 7º, I, e seu § 3º (esta 
última também influenciada pelo princípio de pessoal, na modalidade passiva). 
41 Tradução livre: “Avec l’avènement d’un droit conventionnel preocupé de solidarité internationale et le 
développement d’un droit pénal international soucieux d’efficacité répressive, la compétence réelle a 
perdu de sa pureté pour se voir parasitée par d’autres systèmes de compétence”. 
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Por fim, em que pese o traço de extraterritorialidade – de caráter até 

exacerbado –, o princípio da jurisdição universal não encontra sua origem na ambição 

imperialista dos Estados, já que não ostenta finalidade de tutelar nenhum interesse 

estatal. Segundo Quintano Ripollés, 

em face do princípio da territorialidade, egoísta e nacionalista no seu 
isolamento dentro do recinto do particularismo estatal, e dos princípios 
pessoal e real, egoístas igualmente, mas de signo imperialista, porque ambos 
têm de extraterritoralidade intromissiva em esferas jurisdicionais alheias, um 
quarto princípio conta como ideal desideratum num ordenamento 
comunitário internacional verdadeiramente coerente e solidário: o da 
competência universal do foro cosmopolita (RIPOLLÉS, 1957, p. 95)42. 

O princípio da jurisdição universal exprime nítida vocação cosmopolita (ou 

universalista), embora não esteja restrito à jurisdição internacional. Mesmo quando é 

exercido pelo Estado, seu objetivo é assegurar a punição por crimes que atentem contra 

bens jurídicos de particular valor para a sociedade internacional. Por isso mesmo, ele é 

necessariamente subsidiário em relação à jurisdição territorial, conforme ressaltado por 

Henri Donnedieu de Vabres: 

É bem verdade que, para a repressão de toda infração à lei penal que tenha 
causado um prejuízo social, cada Estado civilizado tem uma vocação 
eventual que se tornará efetiva no dia em que o suposto autor do delito cair 
em suas mãos. Mas a competência fundada nessa prisão é subsidiária. Ela 
somente se exerce em caso de falha de uma competência superior. Ela será 
exercida mediante o respeito da lei normalmente aplicável e dos princípios 
sobre a autoridade internacional da coisa julgada (VABRES, 1947, p. 970)43. 

O princípio parte da ideia de que, no caso de violação de bens jurídicos 

muito sensíveis à sociedade internacional, ou de transcendência internacional, a ponto 

de seus efeitos ultrapassarem as fronteiras estatais por agredirem valores compartilhados 

por todos os povos, qualquer jurisdição pode promover-lhe a incriminação, não se 

exigindo, nesse caso, qualquer elemento objetivo de interesse estatal entre esta e o crime 

cometido. Assim, “à ubiquidade do delito, corresponderia a ubiquidade da lei e da 

                                                             
42 Tradução livre: “Frente al principio de territorialidad, egoísta y nacionalista em su aislamiento dentro 
del recinto del particularismo estatal, y los princípios personal y real, egoístas asimismo pero de signo 
imperialista, por lo que ambos tienen de extraterritorialidad intromisiva en esferas jurisdicionales 
ajenas, um quarto principio cuenta como ideal desideratum en un ordenamiento comunitario 
internacional verdaderamente coherente y solidário: el da competencia universal o foro cosmopolita”. 

43 Tradução livre: “Il est bien vrai que, pour la répression de toute infraction à la loi pénale que a causé 
un trouble social, chaque État civilisé a une vocation éventuelle qui déviendra effective le jour où 
l’auteur presumé du délit sera tombé entre ses mains. Mais la compétence fondée sur l’arrestation est 
subsidiaire. Elle ne s’exercera qu’à défaut d’une compétence supérieure. Elle s’exercera dans le respect 
de la loi normalement compétente, et des principes sur l’autorité internationale de la chose jugée”. 
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repressão, e o culpado encontraria, em todo lugar, o juiz e a pena, sem distinção de 

nacionalidades e de territórios” (ASÚA, 1964, p. 757)44. 

Essa noção decorre da evolução histórica do princípio. Para explicá-la, Luc 

Reydams (2003) apresenta interessante classificação doutrinária que tem por paradigma 

um critério histórico. Segundo ele, existem três posições doutrinárias para o princípio: i) 

princípio da universalidade geral cooperativa; ii) princípio da universalidade limitada 

cooperativa; iii) princípio da universalidade limitada unilateral. 

A primeira forma de manifestação do princípio remonta às cidades 

medievais italianas, que estabeleciam a jurisdição penal no locus delicti e, ao mesmo 

tempo, pela nacionalidade, aplicando-se subsidiariamente o de domicílio do infrator se 

aquela não fosse conhecida. Se o autor do crime fosse um vagabundi, portanto sem 

residência permanente, a jurisdição seria fixada no locus delicti e, para evitar alguma 

lacuna, era reconhecida a jurisdição do judex deprehensionis (local onde o infrator fosse 

capturado). Posteriormente, a legitimidade jurisdicional do judex loci deprehensionsis 

foi ampliada, para abranger também os assassini, os banniti e latrone. 

Diego de Covarrubias, apontando por alguns autores hispânicos como 

precursor da jurisdição universal (RIPOLLÉS, 1957; ASÚA, 1964), sustentava que essa 

limitação não tinha razão de ser, tendo em vista a lei natural comum a todas as nações, e 

sustentava a extensão do judex deprehensionis para todos os crimes, como um dever de 

punir ou de extraditar os criminosos. 

O princípio também recebeu tratamento normativo sob esse viés mais amplo 

no intenso processo de codificação deflagrado nos séculos XIX e XX, acompanhado dos 

diversos tratados multilaterais celebrados em matéria penal, tendo Henri Donnedieu de 

Vabres, em 1928, preconizado uma hierarquia de jurisdição penal que abrangia todos os 

crimes: i) judex loci delicti (local de ocorrência do crime); ii) judex loci domicilii (local 

do domicílio do infrator); iii) judex loci deprehensionis (local em que o infrator fosse 

capturado). 

A rigor, o que caracteriza o princípio da universalidade geral cooperativa 

consiste no fato de não haver restrições de incidência do princípio em face da natureza 

                                                             
44 Tradução livre: “A la ubicuidad del delito, correspondería la ubicuidad de la ley y de la represión, y el 
culpable hallaría, en todo lugar, el Juez y la pena, sin distinción de nacionalidades y de territórios”. 
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do crime. Em outras palavras, a jurisdição universal se aplicaria mesmo aos crimes 

comuns que, de alguma forma, envolvessem algum elemento de estraneidade. Nisso, 

difere do princípio da universalidade limitada cooperativa, que os exclui, para se aplicar 

apenas aos crimes internacionais. 

O princípio da universalidade limitada cooperativa encontra respaldo 

doutrinário em Grotius e Vattel, segundo os quais, no caso de danos que violassem a lei 

natural, caberia ao Estado a punição ou a extradição para que tal seja efetivado (aut 

dedere aut punire). Assim, a despeito de se admitir a legitimidade do exercício da 

jurisdição penal pelo judex deprehensionis, ela estaria restrita apenas a determinados 

crimes. 

Outrossim, o princípio da universalidade limitada cooperativa atende a outra 

característica que o distingue do princípio da universalidade limitada unilateral: não 

admite que um terceiro Estado exerça a jurisdição penal. Em outras palavras, se um 

infrator for custodiado pela prática de um crime internacional, ele deverá ser punido no 

judex deprehensionis ou extraditado para ser processado na jurisdição penal que possa 

ser exercida sob legitimação de algum critério que diga respeito a um interesse estatal 

(princípio da territorialidade, princípios extraterritoriais pessoal e real). 

Essencialmente, o único critério legitimador do princípio da universalidade 

limitada unilateral é o caráter internacional do crime. A jurisdição universal pode ser 

exercida inclusive por um terceiro Estado, que pode solicitar a extradição ou até mesmo 

promovê-la in absentia. Ao Estado de custódia, por outro lado, compete processar ou 

extraditar pelo crime internacional, cuja repressão é um dever de todos os Estados. No 

entanto, é preciso atentar para que o princípio da jurisdição universal seja exercido de 

modo a compatibilizá-lo com o da não-intervenção. 

Extrai-se, pois, da classificação (histórica) de Reydams que o princípio da 

jurisdição universal nasce vinculado à figura do ente estatal (ainda que na manifestação 

mais rudimentar das cidades medievais italianas), o que se manteve durante o respectivo 

desenvolvimento. Todavia, é certamente difícil compatibilizar o exercício desse dever 

do Estado com o princípio da não-intervenção, razão por que se evoluiu para a criação 

de jurisdições internacionais que recebem legitimidade desse mesmo princípio. Em 

outras palavras, as jurisdições internacionais são uma decorrência histórica da afirmação 

do princípio da jurisdição. 
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A propósito, Ripollés (1957), Asúa (1954) e Cantarelli (1976) apontam 

ainda especulações doutrinárias que fazem remontar a origem do princípio na fonte 

bíblica, na fuga do fraticida Caim, no Livro do Gênesis, quando este admite que se 

esconderá pelo mundo e será morto pelo primeiro que encontrá-lo. Da mesma forma, 

aponta-se rudimento do princípio no direito romano, particularmente no Código de 

Justiniano, que permitia o exercício da jurisdição pelo judex deprehensionis. Ripollés 

(1957) adverte, porém, que Roma tinha a pretensão de exercer a jurisdição em situações 

como tais mais por seu caráter imperialista do que por um espírito de colaboração. 

Com efeito, o princípio da jurisdição universal pressupõe um propósito de 

colaboração internacional, expressando o mesmo fundamento da extradição, que atende 

a critérios de solidariedade e de cooperação internacional. Portanto, o exercício da 

jurisdição universal seria apenas uma forma abreviada de extradição, tanto que, desde 

Covarrubias, atribuía-se à jurisdição penal do judex deprehensionis o dever de extraditar 

ou de punir. 

Em suma, o princípio da jurisdição universal, atualmente, apresenta-se sob 

as seguintes características: 

i) pode ser exercido por jurisdição estatal ou internacional; 

ii) tem extensão limitada aos crimes internacionais, não sendo 

possível seu exercício em relação a crimes que atentem apenas 

contra interesses do ente estatal; 

iii) tem caráter normalmente subsidiário em relação à jurisdição 

territorial (ou nacional, ou real), a fim de preservar o princípio 

da não-intervenção. 

Na verdade, o fortalecimento do princípio da jurisdição universal foi a 

resposta encontrada na sociedade internacional para minimizar o problema suscitado por 

Cassese no trecho que introduziu este tópico. Não havendo a regular persecução penal 

pela jurisdição do judex locus delicti (aplicação do princípio da territorialidade), ainda 
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considerada primária, deverá haver a incidência do princípio da jurisdição universal se 

se tratar de crime de transcendência internacional45. 

 

3.3. A CRESCENTE INTERNACIONALIZAÇÃO (GLOBALIZAÇÃO) DO 

DIREITO PENAL 

A resposta à criminalidade, desde a génese do (actual) Estado moderno, tem 
sido encabeçada unicamente pela própria estrutura e intencionalidade 
jurídico-política decorrentes, precisamente, desse mesmo Estado moderno. 
Sucede, porém, que a criminalidade económica – e só dessa agora curamos – 
tem cada vez menos um espaço, um território nacional, onde se desenvolva e 
perpetre. Efectivamente, se até os anos oitenta essa mesma criminalidade já 
tinha plúrimos territórios onde se desenvolvia, hoje está, cada vez mais, em 
lugar nenhum. [...] Neste sentido, poder-se-á dizer – utilizando 
propositadamente uma linguagem simplista mas que pretende ser impressiva 
– que o tipo de criminalidade como qual nos temos que debater tem a 
qualidade ou característica de não ter locus delicti, pelo menos na 
interpretação clássica que a dogmática nos dá do local do crime (COSTA, 
2010, p. 86-87). 

O movimento iluminista pode ser considerado um verdadeiro divisor de 

águas no direito penal, de abandono do período do terror e de início do período liberal. 

O período do terror tem por característica a ausência de qualquer preocupação com a 

humanização da repressão penal, o emprego de violência ilimitada e desmedida, sem 

nenhuma garantia ao homem em face do direito de punir do Estado. Por outro lado, o 

período liberal, inaugurado pela fase científica, é uma construção que parte de um 

contraponto proposital ao período ao terror da legislação criminal do Antigo Regime, 

para estabelecer limites ao direito de punir do Estado, preocupando-se com seu 

fundamento e com a legitimidade da pena imposta, sendo a formulação do princípio da 

legalidade o seu ponto de partida (BRANDÃO, 2008). 

As condições políticas do Antigo Regime favoreciam a centralização do 

poder, permitindo que o rei atraísse para si o jus puniendi, o que acabou por transformar 

o direito penal num instrumento a serviço do status quo, circunstância que perdurou até 

o final da Idade Moderna, com o fim do período de terror e a fundação do período 

liberal. Até lá, porém, o direito penal teve a marca da sujeição, da desigualdade e da 

severidade das penas, com o nítido propósito de forjar a intimidação da comunidade 

diante da autoridade do soberano. 

                                                             
45 No Brasil, tem inspiração no princípio da jurisdição universal a regra do artigo 7º, II, a, do Código 
Penal. 
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A propósito, essa característica é bastante nítida na análise de M. Angelo 

Vaccaro sobre a função da justiça punitiva no Antigo Regime: 

Para dominar com segurança o Estado, ora se desarmaram os súditos, ora se 
lhes proibiu reunirem-se para examinar e censurar atos do governo. Outras 
vezes dividiram-se as terras submetidas fomentando a discórdia nas diversas 
classes da sociedade, outras se encarceraram os suspeitos, corromperam os 
bons, perseguindo-os, exilando-os, fazendo-os morrer nas prisões, em suma, 
fez-se tudo o que segundo as ocasiões se julgou mais oportuno (2004, p. 85). 

Foi contra esse contexto que se insurgiu o ideário iluminista, culminando 

com a inauguração do período liberal e o início da formulação científica do direito 

penal. A partir de então, o direito penal seria concebido sob a premissa de que nenhuma 

pena poderia ser impingida ao ser humano sem que houvesse a mais absoluta 

necessidade, transformando o direito penal em ultima ratio na proteção de valores 

fundamentais de uma determinada comunidade, elevados à categoria de bens jurídicos 

vitais penalmente tutelados. O direito penal então se humaniza e passa a figurar como 

instrumento de limitação contra o arbítrio do poder estatal. 

No fim do século XVIII, o processo histórico de secularização do direito já 

havia se consolidado e, como decorrência da centralização do poder no período pós-

medieval, o Estado se firmara como unidade política soberana. Pelo mesmo motivo, o 

direito também não mais estava atrelado ao paradigma universal, de modo que o 

fenômeno jurídico já era concebido como expressão da vontade humana, delimitado em 

ordens jurídicas particulares vinculadas ao território de cada Estado. 

Era um período de muita efervescência na Europa. Criavam-se as bases para 

o reconhecimento, a partir da afirmação do constitucionalismo, iniciado pelos Founding 

Fathers nos Estados Unidos da América, de um verdadeiro direito público, com os 

postulados da separação dos poderes, da legalidade e da possibilidade de o cidadão opor 

direitos ao próprio Estado, característica simbolizada, na Europa, pela Declaração 

Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. 

Era preciso, pois, sistematizar o direito positivo, permitindo que o cidadão 

conhecesse a lei que passava a reger o seu comportamento. No caso do direito penal, a 

falta de sistematização, decorrente de um sistema confuso e heterogêneo de leis 

esparsas, era apontada como atentado à segurança individual e à certeza do direito. 

Assim, as ideias reformistas do período, de contraponto ao Antigo Regime, à medida 

que fossem assimiladas, eram incorporadas aos códigos, formando um corpo legislativo 
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muito mais coerente e favorecendo a racionalização a partir de critérios científicos que 

se construíam. 

Partindo da premissa de que, antes de sua sistematização no período liberal, 

direito penal não havia como ramo autônomo, é possível afirmar que este nasceu 

vinculado às noções de soberania e território, já devidamente consagradas no final do 

século XVIII. Nesse período, o conceito de Estado ainda estava de certo modo 

vinculado ao de nação, um conceito que embutia um fundo psicológico de identidade de 

interesses entre os seus integrantes. Assim, o direito penal surgiu como a ultima ratio na 

tutela dos valores vitais compartilhados por esse grupo, cujo espaço de interação social 

era o território estatal. Segundo Faria Costa, “ninguém desconhece que o direito penal 

saído do ideário iluminista assenta, fundamentalmente, no pressuposto de que seu 

âmbito de eficácia se deve cingir postiva e negativamente ao chamado território 

nacional pertencente a um Estado (Estado-Nação)” (COSTA, 2010, p. 70).  

Nesse sentido, o princípio da territorialidade remonta à origem do direito 

penal moderno, consistindo a extraterritorialidade numa exceção possível em certas 

condições, na hipótese em que o Estado pretenda tutelar um interesse de alguma forma 

vinculado à sua soberania. Assim, a lei penal codificada já surgiu com seu âmbito de 

validade espacial limitado, tendo por finalidade a proteção contra as violações aos bens 

jurídicos eleitos como fundamentais pela nação. 

A territorialidade no direito penal do período liberal atende tanto a uma 

perspectiva política quanto filosófica. Do ponto de vista político, o direito penal 

floresceu no final da Idade Moderna, sob influência da Paz de Vestfália, com a ideia de 

igualdade e de independência entre os Estados; filosoficamente, a limitação territorial 

atendia a uma perspectiva contratualista, já que, sendo também o direito penal produto 

da razão humana, portanto expressão da sua vontade, a validade da ordem jurídica 

deveria cingir-se à comunidade que definiu como fundamentais os valores a serem 

protegidos. 

Entretanto, toda essa construção liberal é colocada em xeque quando o 

conceito de soberania – que lhe consiste o fundamento último – também o é. O século 

XX, como explicitado, vivenciou a perda do referencial estatal como fundante das 

relações sociais, com reflexos também no campo do ilícito, inclusive o penal. Por um 

lado, a criminalidade deixou de estruturar sua atuação sob o paradigma exclusivamente 
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estatal, até como forma de escapar à persecução penal; por outro, os fatos históricos, em 

especial os relacionados aos conflitos bélicos, mostraram que o Estado findou se 

tornando insuficiente como instância de proteção do indivíduo, sendo, ao revés, não 

raras vezes utilizado com propósitos eticamente condenáveis e voltados à ameaça da paz 

universal. 

Com efeito, no que se refere ao primeiro aspecto, a criminalidade, na 

segunda metade do século passado, consolida uma aptidão para desenvolver suas 

atividades ilícitas de forma pulverizada e sem consideração dos limites fronteiriços 

estatais, dificultando sobremodo a persecução penal nos moldes tradicionais, daí a 

referência por Faria Costa (2010), feita no trecho que introduz este tópico, ao 

esgotamento do modelo conceitual clássico de locus delicti, que se estruturou, com a 

consolidação do período liberal, sob a lógica de territorialidade. Como reação dos 

Estados, foi necessário, nesse ponto, que se despertasse para uma postura 

intercooperativa, de modo a possibilitar que a persecução penal também mirasse um 

referencial extraterritorial, embora através do concurso de duas ou mais soberanias 

estatais. 

Quanto ao segundo aspecto, a história revelou a imprescindibilidade de se 

desenvolver um sistema internacional de repressão dos delitos, com a tipificação 

internacional de crimes e a implementação de jurisdições de caráter internacional, ante a 

constatação de que, em certos casos, a jurisdição nacional, pressionada pelo regime 

político vigente, não consegue deflagrar eficientemente a persecução por ilícitos cuja 

repercussão é transcedente aos meros interesses estatais. Assim, em face do interesse 

internacional na repressão de um determinado delito, concebe-se um sistema também 

internacional para esse fim. 

Percebe-se que, no primeiro aspecto, o referencial internacional repousa no 

próprio iter criminis, como um artifício dos infratores para fugir à persecução penal 

nacional. No segundo aspecto, ao contrário, não se identifica nenhuma interferência 

internacional na própria estruturação da atividade criminosa, senão no interesse de 

reprimi-la, pela circunstância de ela atingir valores vitais compartilhados pela sociedade 

internacional como um todo, a qual, como resposta, findou por implantar um modelo 

também internacional para a respectiva tutela penal. 
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De uma forma ou de outra, a experiência tem mostrado uma nítida tendência 

de internacionalização do direito penal ou, como preferem alguns (COSTA, 2010), de 

globalização do direito penal. Aliás, terminologicamente falando, é até mais adequado 

designar o fenômeno como globalização do direito penal, já que apenas no segundo 

aspecto reportado existe propriamente a concepção de um sistema verdadeiramente 

internacional de repressão, tendo como pressuposto a identificação de um interesse 

(bem jurídico) também internacional a ser objeto da tutela penal. No que diz respeito ao 

primeiro aspecto, apesar de existirem elementos de estraneidade, a persecução penal é 

levada a efeito pela jurisdição nacional, embora com recurso a instrumentos de 

cooperação penal, quando necessário. 

Outrossim, é indiscutível que ambos os aspectos têm como pano de fundo a 

globalização das relações sociais e, por consequência, das relações jurídicas. Por um 

lado, a lógica transnacional de criminalidade depende de dispositivos tecnológicos que 

propiciaram a comunicação instantânea em escala global, notadamente no que se refere 

à movimentação de ativos financeiros sem consideração das barreiras fronteiriças; por 

outro, a relativização da soberania como resposta à crescente interdependência entre os 

Estados, expressa na concepção de instância supraestatais de exercício do poder 

político, configura também uma característica da globalização. 

Uma das imposições da globalização, como fenômeno social, foi a revisão 

dos paradigmas espaciais do direito moderno. O território perdeu sua exclusividade, 

diante da aceitação da validade de novos espaços de juridicidade (e de normatividade). 

No que se refere aos dois aspectos mencionados e indicativos da globalização do direito 

penal, a doutrina tratou de delimitar criteriosamente os respectivos objetos, para situar 

cada um epistemologicamente num ramo distinto: o primeiro é conteúdo do direito 

penal internacional e o segundo, do direito internacional penal, embora se reconheça 

não haver uniformidade no emprego terminológico 46. 

                                                             
46 Alicia Gil Gil (1999), por exemplo, insere no direito penal internacional o estudo do sistema 
internacional de tutela penal: “Entretanto, o conteúdo que os diversos têm dado a estas denominações não 
tem sido tampouco uniforme. Por isso, na minha opinião, problema prioritário ao de eleger uma 
denominação – tarefa na qual me inclino pela expressão direito penal internacional – é a delimitação do 
objeto de nosso estudo” (1999, p. 27) (Tradução livre: “Sin embargo, el contenido que los diversos 
autores han dado a estas denominaciones no ha sido tampoco uniformes. Por ello, en mi opinión, 
problema prioritario al de elegir una denominación – tarea en la que me inclino por la expresión 
derecho penal internacional – es la delimitación del objecto de nuestro estudio”). 
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3.3.1. DIREITO INTERNACIONAL PENAL 

PRINCÍPIOS DE NUREMBERG 

Princípio I 

Qualquer pessoa que cometa atos que constituam um crime sob as leis 
internacionais será responsável e sujeito de punição (culpabilidade pessoal). 

Princípio II 

O fato de as leis internas não imporem punição por um ato que constitua um 
crime de direito internacional não exime a pessoa que o cometeu de sua 
responsabilidade sob as leis internacionais (jus cogens). 

Princípio III 

O fato de uma pessoa cometer um ato que constitua crime sob as leis 
internacionais seja chefe de Estado ou oficial responsável do Governo não o 
exime da responsabilidade sob as leis internacionais (imunidade soberana). 

Princípio IV 

O fato de uma pessoa atuar sob as ordens de seu Governo ou de um superior 
não o exime da responsabilidade sob as leis internacionais (não obediência 
devida). 

Princípio V 

Qualquer pessoa acusada de um crime sob as leis internacionais tem direito a 
um julgamento justo perante a lei (devido processo). 

Princípio VI 

Os crimes abaixo enumerados são punidos como crimes internacionais: 

(a) Guerra de agressão: 

(i) O planejamento, preparação, iniciação ou começo de uma guerra de 
agressão, ou de uma guerra que viole os tratados internacionais, acordos ou 
compromissos; 

(ii) A participação num plano comum ou conspiração para cumprimento de 
qualquer dos atos mencionados em (i); 

(b) Crimes de guerra: 

As violações de leis ou costumes de guerra que compreendam, porém sem 
que estejam limitadas a, assassinato, tratamento desumano ou deportação 
como escravos ou para qualquer outro propósito da população civil de um 
território ocupado, assassinato ou tratamento desumano a prisioneiros de 
guerra, a pessoas sobre o mar, assassinato de reféns, pilhagens de 
propriedades públicas ou privadas, destruição injustificada de cidades, 
povoados ou vilarejos, ou a devastação não justificada pela necessidade 
militar. 

(c) Crimes contra a humanidade: 

Assassinato, extermínio, escravidão, deportação ou qualquer outro ato 
desumano contra a população civil, ou perseguição por motivos religiosos, 
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raciais ou políticos, quando tais atos ou perseguições são praticados em 
seguida a crimes contra a paz ou crimes de guerra, ou em conexão com 
algum destes.  
(justiça universal) 

Princípio VII 

A cumplicidade no cometimento de um crime contra a paz, um crime de 
guerra ou um crime contra a humanidade tal como foram expostos no 
Princípio VI é um crime internacional (equiparação das formas imperfeitas 
com as formas perfeitas de comissão). 

 “O direito cosmopolita deve limitar-se às condições da hospitalidade 

universal”, dizia Kant em À Paz Perpétua (1995), sustentando filosoficamente uma 

terceira dimensão do direito que se agregaria ao direito interno e ao direito das gentes: o 

direito cosmopolita. A paz perpétua era um projeto ideal na filosofia de Kant e o direito 

cosmopolita foi por ele apresentado como a “terceira condição positiva para a paz” 

(NOUR, 2004, p. 55). O direito cosmopolita era o direito dos cidadãos do mundo, um 

direito de feição universal, caracterizado pela totalidade sistemática entre o direito 

interno e o direito das gentes. 

Kant dizia que os Estados em guerra não poderiam permitir atos de 

hostilidade que tornem impossível a mútua confiança em época de paz futura (NOUR, 

2004). Estava ali, com o direito cosmopolita, estabelecendo as bases para a formação 

futura de um direito internacional penal47 com objetivo de reprimir determinadas 

condutas para cuja persecução penal o modelo estatal se mostrasse insuficiente. 

Nos dias atuais, já há um certo consenso na ordem internacional acerca da 

existência e mesmo da legitimidade de um direito internacional penal, não obstante se 

trate de um fenômeno de consolidação um tanto recente, já no período do após-guerra. 

Trata-se, portanto, de um ramo do direito em formação, porém com avanços 

significativos no início deste século com a entrada em vigor do TPI. 

Curiosamente, a primeira manifestação, ainda que rudimentar, de norma 

internacional com repercussão penal foi veiculada num dos tratados mais antigos de que 

se tem notícia: o Tratado de Paz celebrado, em meados do século XII a.C., entre o Faraó 

                                                             
47 Tem prevalecido na literatura especializada uma dicotomia entre direito penal internacional e direito 
internacional penal, cada qual identificando uma realidade diferente. Pela dicotomia, o direito 
internacional penal indica o conjunto de normas produzidas no plano internacional como forma de 
repressão aos crimes internacionais, enquanto o direito penal internacional engloba normas de direito 
penal interno voltadas à repressão dos crimes com elementos de estraneidade. 
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Ramsés II do Egito e o Rei dos Hititas (BASSIOUNI, 1981). Nesse tratado, foi 

estabelecida uma cláusula de entrega recíproca de delinqüentes fugitivos. 

Todavia, o primeiro exemplo de jurisdição penal internacional somente veio 

à tona em 1474, com o julgamento de Peter von Hagenbach, governador do Sacro 

Império Romano de Breisach, que havia sido nomeado por Charles de Borgonha 

(GUAJARDO, 2004). Com a derrota deste por uma coalizão formada pela França, pela 

Áustria e por forças do Alto Reno, von Hagenbach foi preso sob a acusação de haver 

violado as Leis de Deus e dos homens, autorizando as suas tropas a raptarem e matarem 

civis inocentes e a realizarem pilhagens em suas propriedades. Foi então levado a 

julgamento, na Praça do Mercado de Breisach, por um tribunal composto por vinte e 

oito juízes de diferentes cidades aliadas do Arquiduque da Áustria, sob a presidência 

deste. Ao final, após privado de sua honra de cavalheiro, Peter von Hagenbach foi 

condenado e executado (BASSIOUNI, 1981; JAPIASSÚ, 2004). 

Um segundo exemplo, datado de 1872, deu-se quando Gustave Moynier, 

fundador do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, apresentou uma proposta de 

criação de um tribunal penal internacional competente para julgamento de crimes de 

guerra (BASSIOUNI, 1981; GUAJARDO, 2004; GEIGER, 2004). Porém, a proposta 

não vingou por ter sido considerada irrealista pelos Estados. 

Surge um terceiro exemplo ao final da Primeira Guerra Mundial, com a 

assinatura, em 1919, do Tratado de Versalhes, pelo qual as potências aliadas e a 

Alemanha estabeleceram algumas disposições importantes no tocante à 

responsabilidade internacional, haja vista as graves violações ao direito internacional 

praticadas pela Alemanha, especialmente ao ter infringido a neutralidade da Bélgica e 

do Luxemburgo. Previu-se então, nos artigo 227 a 229, a intenção de julgar o kaiser 

Guilherme II por ofensa à moral internacional e à autoridade sagrada dos tratados, 

através de um alto tribunal especialmente criado para esse fim. Contudo, o julgamento 

nunca ocorreu por recusa da Holanda, onde o imperador se refugiara, tendo os processos 

por crimes de guerra se realizado no Tribunal do Império em Leipzig, como tribunal 

nacional. 

Em seguida, sob a Liga das Nações, houve um notável esforço para a 

instituição de um tribunal penal internacional, embora com competência restrita para 

repressão ao terrorismo, conforme previsto no artigo 1º da Convenção de 1937. A 
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convenção, no entanto, foi ratificada por apenas um Estado e nunca entrou em vigor, em 

razão da situação de fragilidade política da Europa, num período que antecedeu a 

Segunda Guerra Mundial. 

Embora a experiência da Liga das Nações não tenha surtido o efeito 

esperado, desempenhou importante função na formação histórica do direito 

internacional penal, ao conceber uma base jurídica – ainda que embrionária – para 

punição dos graves crimes contra o direito internacional cometidos durante a Segunda 

Guerra Mundial. A idéia de criação de um tribunal internacional para julgamento dos 

responsáveis pelos crimes praticados durante o período bélico surgiu nas conferências 

de Moscou e de Teerã, em 1943, de Ialta e de Postdam, em 1945. 

Em 1945, com a celebração do Acordo de Londres pelas quatro potências 

aliadas (Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e França), foi instituído o 

Tribunal Militar Internacional para a Europa, concebido formalmente para o julgamento 

de crimes sem localização geográfica determinada, mas que teve como foco político os 

atos praticados por nazistas na Segunda Guerra Mundial. O Tribunal de Nuremberg teve 

competência para processar e julgar crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes 

contra a humanidade, que primeira vez eram formulados como tipos penais 

internacionais, tendo seu principal mérito o de reconhecer a responsabilidade penal 

individual no âmbito internacional (GUAJARDO, 2004; GEIGER, 2004).  

Considerado por muitos o verdadeiro nascimento do direito internacional 

penal (LARGUIER, 2003), o Tribunal de Nuremberg era composto por quatro juízes, 

tendo cada potência aliada nomeado um juiz e um suplente. Os membros do Ministério 

Público, por sua vez, também foram designados pelos quatro Aliados. Embora se 

tratasse de um tribunal militar, todos os Estados, com exceção do soviético, designaram 

juristas civis de notável saber jurídico em seus respectivos países.  

Os processos no Tribunal de Nuremberg tiveram início em 21 de novembro 

de 1945, com conclusão em 01 de outubro de 1946, tendo sido doze pessoas condenadas 

à pena de morte, três à prisão perpétua, quatro a penas privativas de liberdade 

delimitadas no julgamento, ao passo que três pessoas foram absolvidas. As penas 

capitais tiveram sua execução na própria prisão de Nuremberg, por enforcamento, em 

16 de outubro de 1946. 
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Após o julgamento pelo Tribunal de Nuremberg, a Assembleia Geral da 

Organização das Nações Unidas aprovou, em 11 de dezembro de 1946, a Resolução nº 

95, confirmando os princípios que haviam sido previstos no Estatuto do Tribunal, 

inseridos no Acordo de Londres, assim como nas sentenças proferidas, o que foi 

posteriormente, em 1950, objeto de sistematização pela Comissão de Direito 

Internacional, em atendimento à Resolução nº 177. 

Esses princípios, que introduzem o presente tópico, ficaram conhecidos 

como Princípios de Nuremberg e, segundo Antonio Cassese, sua confirmação teve 

grande importância para o desenvolvimento do direito internacional penal, já que 

expressou aprovação e apoio, pela ONU,  

[...] dos conceitos gerais e estruturas jurídicas do direito penal que podiam 
derivar-se do Estatuto do Tribunal e que este havia estabelecido de forma 
implícita ou explícita. Em termos legislativos, essa aprovação e esse apoio 
significavam que a comunidade internacional havia posto em marcha 
energicamente o processo destinado a converter esses princípios em 
princípios gerais de direito consuetudinário com caráter vinculante para os 
Estados membros de toda a comunidade internacional (2011)48. 

Poucos meses após o início das atividades em Nuremberg, também 

começaram os trabalhos no Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente, 

sediado em Tóquio, criado por ato do General MacArthur, com respaldo no Acordo de 

Londres. Em que pese sua semelhança estatutária com Nuremberg, o Tribunal de 

Tóquio não foi alvo de tantas críticas, sobretudo em função da diferente composição dos 

juízes, em número de onze e de diferentes nacionalidades, inclusive de Estados não 

participantes da Segunda Guerra. O promotor era apenas o americano Keenan, com dez 

outros promotores associados. 

Desde então, no âmbito da ONU, nunca cessou o esforço, iniciado ainda na 

Liga das Nações, para criação de uma jurisdição penal universal permanente. Todavia, o 

trabalho que era desenvolvido na ONU sempre esbarrava nas dificuldades impostas pela 

Guerra Fria. Assim, somente em 1989, com a derrocada da União Soviética, foi possível 

estabelecer um novo marco nas relações internacionais, abrindo espaço para efetiva 

criação de um tribunal penal internacional permanente. Nesse ano, na Assembléia Geral, 

                                                             
48 Tradução livre: “[...] los conceptos generales y estructuras jurídicas del derecho penal que podían 
derivarse del Estatuto del Tribunal y que dicho Tribunal había establecido de forma explícita o implícita. 
En términos legislativos, esta aprobación y esse apoyo significaban que la comunidad mundial había 
puesto en marcha enérgicamente El proceso encaminado a convertir esos principios en principios 
generales de derecho consuetudinario con carácter vinculante para los Estados miembros de toda la 
comunidad internacional”. 
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Trinidad e Tobago solicitou formalmente o retorno da discussão com o objetivo de 

viabilizar o combate ao narcotráfico, tendo sido, logo em seguida, acionada a Comissão 

de Direito Internacional para que retomasse os estudos anteriores sobre a temática. 

Entre 1990 e 1994, a Comissão de Direito Internacional trabalhou em 

diversos projetos. Porém, apenas em 1996, após sucessivas discussões em diversos 

órgãos para tanto instituídos no âmbito da ONU e com dificuldades na obtenção de 

consenso na sociedade internacional, a Assembléia Geral convocou uma conferência de 

plenipotenciários para conclusão de uma convenção para criação de um tribunal penal 

internacional, então previamente marcada para junho de 1998, com sede na Itália. 

Enfim, a Conferência Diplomática de Roma teve início em 15 de junho de 

1998, com o objetivo de aprovação do estatuto de um tribunal penal internacional. 

Foram cansativas cinco semanas de negociações, porém finalmente se logrou aprovar, 

em 17 de julho de 1998, o Estatuto do TPI, que entraria em vigor em 02 de julho de 

2002, sessenta dias após a sexagésima ratificação pelos Estados signatários.  

Trata-se da primeira experiência formalmente consolidada de jurisdição 

penal internacional permanente na sociedade internacional, em que pese a não adesão 

dos Estados Unidos e a forte oposição que fez no Conselho de Segurança em relação a 

algumas questões, em especial quanto à regulação referente a violações praticadas em 

Estados terceiros não integrantes do tribunal (KREβ, 2005). A resistência norte-

americana, que já existia quando da celebração do tratado, foi reforçada no governo do 

presidente George Bush, seja por questões ideológicas da linha de pensamento 

republicana, seja pelo leadership do Pentágono que refuta o tribunal por mero 

pragmatismo, seja pelo medo de alguns intelectuais que enxergam no tribunal uma 

ameaça à soberania nacional (DONAT-CATTIN, 2005). 

O TPI, sediado na Haia, configura uma construção jurídica notável que 

representa uma visão bastante realista do processo histórico, consistindo no marco de 

consolidação de uma jurisdição universal permanente para repressão de crimes 

internacionais. Não se pode desconsiderar, porém, que a obtenção do consenso 

internacional em torno de sua criação foi reforçado pela experiência exitosa de algumas 

jurisdições internacionais temporárias (Tribunal Penal Internacional ad hoc para a 

antiga Iugoslávia e Tribunal Penal Internacional ad hoc para Ruanda) e mistas (Serra 

Leoa, Kosovo e Timor Leste). 
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Hoje, além de uma jurisdição internacional permanente, é possível sustentar 

que se desenvolveram as bases para se afirmar a existência de crimes internacionais, ou 

seja, de crimes qualificados pela natureza internacional do bem jurídico tutelado, tendo 

em vista seu especial valor como forma de proteger a espécie humana, a paz e a 

integridade da sociedade internacional, que não tenham sido objeto de satisfatória 

repressão pelas jurisdições nacionais (GIL GIL, 1999). 

O crime internacional tem as seguintes características: 

i) é considerado crime internacional aquele que viola o costume 

internacional quanto ao que se reconhece como bens jurídicos de 

valor mais sensível para a tutela da humanidade, da paz e da 

sociedade internacional, bem como os tratados internacionais 

que porventura os tenham incorporado; 

ii) o crime deve ser qualificado como de possível submissão ao 

princípio da jurisdição universal, permitindo, pois, que qualquer 

Estado deflagre a persecução penal ainda que não se encontrem 

presentes os pressupostos para justificar sua intervenção com 

base nos princípios territorial, nacional ou real; 

iii) na hipótese de o autor do crime ter agido com base em sua 

capacidade oficial, ou seja, como um agente estatal de direito ou 

de fato, não será possível a alegação de imunidade de jurisdição; 

iv) a responsabilização penal individual também se expressa na 

responsabilidade de mando; 

v) não haverá excludente de culpabilidade sob o argumento de 

que o autor do crime agia em conformidade com ordens 

superiores, salvo se comprovada a impossibilidade de realização 

de uma escolha moral legítima. 

Assim, é preciso destacar inicialmente que o crime internacional implica 

uma violação ao direito internacional, e não ao direito interno. Nesse sentido, deve ter 

por suporte alguma fonte válida do direito internacional público, em geral aquelas do 

artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, entre as quais se destacam o 
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tratado e o costume, com notável ganho de importância para aquele a partir do século 

passado49. Entretanto, não se trata de qualquer violação a norma internacional, mas de 

agressão a um bem jurídico de valor sensível e como tal reconhecido pela sociedade 

internacional, expresso, pois, no direito consuetudinário internacional. 

É verdade que, na criação do TPI, o Estatuto respectivo tratou de tipificar os 

crimes internacionais submetidos à sua jurisdição. No entanto, se se fundamentar no 

precedente de Nuremberg, não se pode afastar, a priori, a possibilidade de configuração 

como crime internacional de uma conduta não prevista em tratado internacional, mas 

que viole um bem jurídico reconhecido como vital pela sociedade internacional num 

dado momento histórico e expresso através do costume.  

Ora, não custa recordar que, no âmbito do Tribunal Internacional Militar de 

Nuremberg, o fundamento do direito de punir (como também a própria legitimidade da 

jurisdição temporária) se assentou na responsabilidade penal individual por violação a 

bens jurídicos tidos como vitais na sociedade internacional em seu tempo, como tal 

reconhecidos pelo costume internacional, tanto que as mesmas condutas eram 

tipificadas como crime no direito penal alemão. Não havia, naquele momento histórico, 

previsão de crimes em documentos internacionais e, portanto, sacrificou-se o princípio 

nullum crimen, nulla poena sine lege. Buscou-se fundamento para o direito de punir, 

assim como para a legitimidade do tribunal, num juízo de reprovabilidade das condutas 

praticadas pelos acusados, ou seja, num juízo de culpabilidade, expresso no conceito de 

responsabilidade penal do indivíduo, à luz da relevância dos bens jurídicos violados. 

                                                             
49 Ainda no início do século XX, Lassa Oppenheim finda por delimitar o objeto do direito internacional 

em dois elementos essenciais: a “body of customary and conventional rules” ou “corpo de regras 

costumeiras e convencionais” (1944, p. 04). Mais adiante, ao tratar especificamente das fontes, o autor 

oferece um terceiro elemento como parâmetro de diferenciação dos dois anteriores: o consentimento. 

Assim, para ele “as fontes do direito internacional são portanto nomeadamente duas: (1) consentimento 

expresso, que é dado quando Estados concluem um tratado estipulando certas regras para a futura conduta 

internacional das partes; (2) consentimento tácito, ou seja, consentimento implicado ou consentimento por 

conduta, que é dado através da adoção pelos Estados de costumes submetidos a certas regras de conduta 

internacionais. [...] Tratados são uma segunda fonte de direito internacional, e uma fonte que ultimamente 

tem ganho grande importância” (“The sources of international law are therefore twofold - namely: (1) 

express consent, which is given when states conclude a treaty stipulating certain rules for the future 

international conduct of the parties; (2) tacit consent, that is, implied consent or consent by conduct, 

which is given through states having adopted the custom of submitting to certain rules of international 

conduct. [...] Treaties are the second source of international law, and a source which has of late become 

of the greatest importance”) (1944, p. 24; 26). 
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Não é à toa que o Tribunal de Nuremberg despertou tanta controvérsia. Um 

aspecto que ensejou intenso debate foi a acusação pelo crime de conspiração, típico da 

família da common law e sem a mesma tradição na da civil law, à qual pertencia (e 

pertence) o direito alemão, tanto que o juiz francês, Henri Donnedieu de Vabres, negou-

se a condenar os réus por esse crime. No mais, criticou-se a adoção do modelo penal e 

processual penal da common law, que terminou sendo incorporada ao próprio direito 

internacional penal e, por conseguinte, ao Estatuto do TPI50. 

De qualquer forma, com a consolidação da legitimidade do TPI, que se 

propõe a absorver toda a jurisdição (internacional) sobre os crimes internacionais, a 

tendência é que estes sejam devidamente tipificados em documentos internacionais, 

com a previsão das respectivas penas, a fim de evitar a natural incerteza da norma 

consuetudinária51. 

Outro dado característico do crime internacional é a sua submissão ao 

princípio da jurisdição universal. Segundo Win-chiat Lee, 

                                                             
50 É até intuitivo que o direito internacional penal herde sua estrutura dogmática do direito penal formado 
na tradição da common law. Tendo como marco, em sua formação histórica, o Tribunal de Nuremberg, é 
natural que os norte-americanos, maiores vencedores da Segunda Guerra Mundial, tenham exercido 
influência determinante nos rumos das atividades. E, como o direito dos Estados Unidos é filiado à 
common law, toda a construção dogmática do direito internacional penal daquele momento teve como 
premissa os princípios e conceitos oriundos daquela família de sistemas jurídicos, iniciando-se ali um 
processo evolutivo alheio às estruturas criminais concebidas no seio do direito continental europeu e que 
deram origem à chamada família da civil law, de matriz romano-germânica. 
Se isso não bastasse, entre as quatro potências que assinaram o Acordo de Londres para a instituição do 
Tribunal de Nuremberg e indicaram seus juízes, apenas a França, a mais enfraquecida no após-guerra, 
tinha seu sistema jurídico filiado à civil law. O Reino Unido, tal como os Estados Unidos, segue a 
tradição da common law e a União Soviética, última potência, detinha à época um sistema jurídico muito 
peculiar e a serviço da ideologia marxista, separado das duas grandes famílias por questões históricas 
(LOSANO, 2007). 
Por outro lado, no banco dos réus, estavam os nazistas que protagonizavam a atuação da Alemanha no 
período de guerra. Assim, num tribunal de vencedores contra vencidos, estavam entre estes justamente 
conterrâneos dos maiores expoentes do direito penal da civil law na primeira metade do século XX, 
portanto do período imediatamente anterior à deflagração da guerra. A propósito, a história hoje até 
mostra que muitos desses renomados autores, como Reinhard Maurach, Edmund Mezger, Heirich Henkel 
e Hans Welzel, eram academicamente vinculados ao nazismo. Maurach, aliás, chegou a ser filiado ao 
partido nazista (CONDE, 2007). 
É natural, diante desse contexto, que a família da civil law tivesse influência limitada na definição das 
estruturas jurídicas concebidas no âmbito do Tribunal de Nuremberg. Seria até contraditório que assim 
não fosse, porque implicaria prestigiar, num julgamento de crimes praticados em nome do nazismo, 
contribuições teóricas daqueles que ofereciam suporte doutrinário a muitas das condutas atrozes 
cometidas pelos mesmos nazistas. 

51 No Estatuto do TPI houve uma particular preocupação com a legalidade, até para evitar as críticas 
formuladas ao Tribunal de Nuremberg. Assim, no Capítulo III, dedicado especificamente a princípios 
gerais de direito penal aplicados, prevêem-se respectivamente, nos artigos 22, 23 e 24, os princípios 
nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege e da irretroatividade ratione personae. 
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[...] a distinção entre crimes contra os Estados e crimes contra a comunidade 
internacional só faz sentido em que alguns crimes são legitimamente 
submetidos com exclusividade às jurisdições territoriais e nacionais dos 
Estados, enquanto outros são submetidos à jurisdição universal (LEE, 2010, 
p. 16)52. 

Com efeito, até em decorrência da natureza do bem jurídico internacional, 

representativo de valores que se reconhecem como transcendentes aos interesses de uma 

comunidade determinada, a persecução pelo cometimento de um crime internacional 

pode ser feita por qualquer Estado, independentemente de qualquer vinculação do fato 

com algum interesse soberano (aplicação dos princípios territorial, pessoal e real), assim 

como por uma jurisdição internacional. 

Outrossim, a caracterização do crime como internacional implica abstrair 

todos os privilégios que porventura se detenha como decorrentes da soberania estatal. 

Assim, ainda que se tenha agido em nome do Estado, não pode ser invocada imunidade 

de jurisdição como tentativa de lhe afastar a legitimidade. Ora, uma das finalidades da 

jurisdição universal, como subsidiária à jurisdição do locus delicti commissi, é assegurar 

que a soberania não seja utilizada como escudo para evitar a punição daqueles que 

agridem bens jurídicos transcendentes ao mero interesse estatal. 

Reconhece-se ainda a responsabilidade penal individual no caso da chamada 

responsabilidade de mando. Dessa forma, o chefe militar ou qualquer outro superior 

hierárquico deve ser responsabilizado por crimes internacionais cometidos diretamente 

por seus subordinados, seja em função das suas ordens efetivas suas, seja por não ter 

exercido apropriadamente o comando das tropas53. 

                                                             
52 Tradução livre: “[…] the distinction between crimes against states and crimes against the international 
community makes sense only in that some crimes may legitimately be subject to the exclusive territorial 
and national jurisdictions of states, whereas others may legitimately be subject to universal jurisdiction”. 

53 A matéria está tratada, no Estatuto do TPI, no artigo 28: 
Artigo 28 
Responsabilidade dos Chefes Militares e Outros Superiores Hierárquicos 
Além de outras fontes de responsabilidade criminal previstas no presente Estatuto, por crimes da 
competência do Tribunal: 
a) O chefe militar, ou a pessoa que atue efetivamente como chefe militar, será criminalmente responsável 
por crimes da competência do Tribunal que tenham sido cometidos por forças sob o seu comando e 
controle efetivos ou sob a sua autoridade e controle efetivos, conforme o caso, pelo fato de não exercer 
um controle apropriado sobre essas forças quando: 
i) Esse chefe militar ou essa pessoa tinha conhecimento ou, em virtude das circunstâncias do momento, 
deveria ter tido conhecimento de que essas forças estavam a cometer ou preparavam-se para cometer 
esses crimes; e 
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Por fim, não pode servir de excludente de culpabilidade a alegação de que o 

agente estava sob submissão hierárquica, o que constitui a outra face da moeda da 

responsabilidade de mando. A menos que se demonstre que o agente se encontrava 

concretamente impossibilitado de realizar uma escolha moral, a responsabilidade penal 

individual não será afastada. É que, se assim não fosse, o Estado seria usado, mais uma 

vez, por força de sua estrutura hierárquica, de cortina de proteção à impunidade. Assim, 

somente haverá excludente no caso de impossibilidade material de recusa54. 

 

3.3.2. DIREITO PENAL INTERNACIONAL 

A esse respeito, usa-se da denominação “direito penal internacional”, 
entendendo-se como tal o conjunto de normas de direito penal interno, 
visando a tutela de interesses que não são os exclusivos de um único país. 
Diverso é o “direito internacional penal”, o qual consiste em normas 
internacionais de caráter penal (BATTAGLINI, 1973, p. 90). 

Não convém criar polêmicas em torno de terminologias científicas, que 

atendem meramente a um critério de utilidade, a fim de propiciar a interação discursiva, 

à medida que expressam um consenso sobre a significação de determinado objeto. A 

terminologia em si não detém nenhuma finalidade epistemológica, senão na delimitação 

                                                                                                                                                                                   
ii) Esse chefe militar ou essa pessoa não tenha adotado todas as medidas necessárias e adequadas ao seu 
alcance para prevenir ou reprimir a sua prática, ou para levar o assunto ao conhecimento das autoridades 
competentes, para efeitos de inquérito e procedimento criminal. 
b) Nas relações entre superiores hierárquicos e subordinados, não referidos na alínea a), o superior 
hierárquico será criminalmente responsável pelos crimes da competência do Tribunal que tiverem sido 
cometidos por subordinados sob a sua autoridade e controle efetivos, pelo fato de não ter exercido um 
controle apropriado sobre esses subordinados, quando: 
a) O superior hierárquico teve conhecimento ou deliberadamente não levou em consideração a 
informação que indicava claramente que os subordinados estavam a cometer ou se preparavam para 
cometer esses crimes; 
b) Esses crimes estavam relacionados com atividades sob a sua responsabilidade e controle efetivos; e 
c) O superior hierárquico não adotou todas as medidas necessárias e adequadas ao seu alcance para 

prevenir ou reprimir a sua prática ou para levar o assunto ao conhecimento das autoridades competentes, 

para efeitos de inquérito e procedimento criminal. 

54 No Estatuto do TPI, a responsabilidade penal dos subordinados está regulada no artigo 33 do Estatuto:  
Artigo 33 
Decisão Hierárquica e Disposições Legais 
1. Quem tiver cometido um crime da competência do Tribunal, em cumprimento de uma decisão emanada 
de um Governo ou de um superior hierárquico, quer seja militar ou civil, não será isento de 
responsabilidade criminal, a menos que: 
a) Estivesse obrigado por lei a obedecer a decisões emanadas do Governo ou superior hierárquico em 
questão;  
b) Não tivesse conhecimento de que a decisão era ilegal; e  
c) A decisão não fosse manifestamente ilegal. 
2. Para os efeitos do presente artigo, qualquer decisão de cometer genocídio ou crimes contra a 

humanidade será considerada como manifestamente ilegal. 



110 
 

do objeto de determinada área do conhecimento. Mais do que fundamentar uma escolha 

terminológica, é preciso fazê-lo em relação à definição do objeto do estudo. No que diz 

respeito à terminologia, basta fazer uma opção e assentá-la, a fim de que ela passe a 

supor uma significação específica no discurso. 

Essa advertência torna-se relevante porque, como já mencionado, existe 

controvérsia na doutrina quanto à terminologia empregada ao ramo do direito que tem 

por objeto o estudo dos crimes internacionais e aquele que se debruça sobre os crimes 

que contenham algum elemento de estraneidade. Neste trabalho, opta-se por definir o 

primeiro como direito internacional penal e o segundo como direito penal internacional, 

o que, aliás, tem prevalecido na literatura especializada. 

Em tópico anterior, já foi delimitado o objeto do direito internacional penal, 

ou seja, o conjunto de normas produzidas no plano internacional como forma de 

repressão aos crimes internacionais, aqueles com bens jurídicos de transcendência 

internacional, já conceituados em tópico anterior. Opta-se por designá-lo desse modo 

porque, na verdade, trata-se de sub-ramo do direito internacional público, de onde se 

originam suas fontes. 

Por outro lado, o direito penal internacional engloba temas relativos a 

direito penal, porém com elementos de estraneidade (LEITE, 2008), notadamente a 

aplicação da lei penal no espaço, a competência jurisdicional, a cooperação jurídica 

internacional e o reconhecimento de sentenças estrangeiras. A distinção fundamental 

entre ambos reside no fato de que o direito penal internacional é ramo do direito penal 

interno, sendo a repressão levada a efeito pela jurisdição penal também nacional. Ao 

contrário do que ocorre no direito internacional penal, não existe no direito penal 

internacional um bem jurídico de transcendência internacional como critério legitimador 

da concepção de uma jurisdição internacional. 

A pedra de toque do direito penal internacional é a presença de elementos de 

estraneidade que de alguma forma suscitem algum problema espacial na aplicação da 

norma penal, dificultando a repressão sob a lógica moderna de territorialidade. Nesse 

sentido, o estudo da cooperação jurídica internacional em matéria penal, como 

instrumento justificador da realização de medidas extraterritoriais, inclui-se no objeto 

do direito penal internacional – e não no direito internacional penal, mantendo-se a 
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respectiva tutela penal na jurisdição nacional, mas sem perder de vista a necessidade de 

atuação concertada interestatal. 

 

4. LIMITES À COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL PENAL 

A despeito de se ter avançado muito desde o século XIX na busca de uma 

sociedade global cooperativa, com Estados comprometidos na repressão de um crime 

organizado com atuação reconhecidamente transnacional, não se pode afirmar que o 

conceito de soberania se desintegrou por completo nas estruturas de poder estatais, pelo 

que aqui e acolá ainda se vê a invocação de argumentos nele calcados como fundamento 

de recusa a uma participação internacional mais ativa. 

É importante reconhecer, porém, que nem sempre essa recusa se dá de 

forma injustificada. A jurisdição estatal, sob o critério territorial, ainda é o espaço 

primário de legitimação do direito penal, visando à proteção de valores vitais de uma 

determinada comunidade, que nem sempre são compartilhados em outro território. 

Assim, cooperar irrestritamente pode implicar, dependendo da hipótese, que uma ordem 

jurídica não apenas o faça para atender a interesses que não lhe são tão fundamentais 

como, eventualmente, é possível que até esteja contribuindo para a proteção de valores 

que ela mesma repudie, atentando indiretamente contra si própria e se anulando diante 

da jurisdição estrangeira. 

Com efeito, não há dúvida de que a cooperação tem mais sentido quando há 

o mínimo de identidade cultural entre os povos das jurisdições envolvidas. Por isso, 

quando ela se aprofunda, como na Europa, há uma natural tendência de aproximação de 

conteúdo das ordens jurídicas, culminando quiçá com a unificação de legislações em 

certos pontos. No mínimo, é preciso um compartilhamento de valores democráticos, a 

fim de que a cooperação não sirva de instrumento para que se promova a opressão no 

Estado que a solicita, tal como ocorria no modelo extradicional do Antigo Regime, na 

Europa.  

Diante disso, teoria e prática trabalham com alguns limites ao exercício da 

cooperação jurídica internacional penal, uns justificáveis, outros não. Não se trata de 

dogmas absolutos ou de caráter universal, sendo aplicados de maneira diversa em cada 

Estado conforme seu direito interno, embora pelo menos um desses limites configure 
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um pressuposto material de juridicidade da cooperação, ao menos numa visão do direito 

penal como garantia contra o arbítrio no exercício do jus puniendi. A maioria desses 

limites, por outro lado, ostenta um conteúdo formal, suscitando questionamento no que 

diz respeito à conveniência de continuarem prevalecendo. 

Embora seja impossível enumerar todos os limites existentes à cooperação 

jurídica internacional penal, nas mais diversas ordens jurídicas, estatais ou não, assim 

como para as mais diversas modalidades, os mais comuns são os seguintes: 

i) o princípio locus regit actum; 

ii) o princípio da dupla incriminação (ou da identidade); 

iii) o princípio da especialidade; 

iv) a proibição de cooperar em relação a crimes políticos; 

v) a proibição de cooperar em relação a crimes militares; 

vi) a proibição de cooperar em relação a crimes tributários (ou 

fiscais). 

O princípio locus regit actum consiste mais propriamente em condicionante 

do que em limite absoluto à cooperação. Significa que a diligência que é objeto de 

pedido de cooperação deve ser apreciada pelo Estado requerido segundo a lex loci no 

que se refere à observância de formalidades necessárias para a efetivação da medida. 

Em outras palavras, não existe uma proibição de fundo a que a cooperação se realize, 

senão apenas um vício formal a impedi-la. 

Na cooperação passiva realizada pelo Estado brasileiro, isso ocorre com 

mais frequência em diligências de segundo grau submetidas à reserva de jurisdição, seja 

porque não se observou essa formalidade no Estado requerente, seja porque sua 

respectiva ordem jurídica não a exige. Como não há proibição de fundo no deferimento 

da diligência no Estado requerido, esse limite não é absoluto, mas permanece o 

condicionamento, para que o pedido seja atendido, a que a formalidade seja observada. 

Em tese, tal pode ser feito em qualquer das ordens jurídicas e, se porventura houver 

problema de competência na jurisdição do Estado requerente, basta reproduzir a 

solicitação ao órgão competente do requerido. 
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Pela descrição feita, percebe-se que o princípio locus regit actum tem, a 

princípio, um caráter de proteção formal da soberania. Ora, o fato de se estabelecer uma 

formalidade mais rígida para a prática de um ato no Estado requerido não impede que se 

reconheça como revestido de juridicidade a atuação do requerente, notadamente quando 

existe o reconhecimento concreto de que o Estado requerente pauta as suas ações pelos 

princípios democráticos e pelo respeito aos direitos fundamentais do acusado.  

Como exemplo, é possível citar a quebra de sigilo bancário, que pode ser 

decretada na Suíça diretamente pelo membro do Ministério Público. Ora, do ponto de 

vista substancial, não há como se tachar de arbitrária uma medida regularmente tomada 

por uma autoridade suíça apenas porque os requisitos de seu direito interno são menos 

rígidos do que o brasileiro. A Suíça é uma democracia reconhecidamente consolidada – 

mais do que a brasileira, admita-se –, de modo que, não havendo indicativo concreto de 

desrespeito de direitos, qualquer avaliação sobre respectiva violação de direitos teria 

caráter puramente formal. Assim, ainda que o Brasil concedesse exequatur a rogatória 

na qual se formulasse solicitação de dados bancários pelo Ministério Público suíço, não 

se pode afirmar que o Estado brasileiro estaria contribuindo em si para uma cruzada 

persecutória em desfavor do acusado. 

É preciso considerar ainda que as instituições em ordens jurídicas distintas 

por razões culturais somente tocam a cada uma delas. No caso dos Ministérios Públicos 

europeus, por exemplo, seus membros em muitos casos são considerados magistrados e 

recebem formação como tal, diferentemente dos responsáveis pela acusação no direito 

americano, que atuam numa linha acusatória mais exacerbada e de certo como com viés 

político. Essas particularidades devem ser levadas em conta, porque eventualmente a 

autoridade competente para decretação da medida no Estado requerente procede com a 

mesma perspectiva garantista do que a brasileira. 

Por fim, convém ressaltar que a cooperação se efetiva em benefício da 

jurisdição do Estado requerente. Assim, a menos que se enxergue substancialmente o 

uso da jurisdição brasileira para uma persecução penal desmedida, a preocupação 

formal maior com a validade do ato deve ocorrer no Estado requerente. 

É verdade que, quando se procura abstrair o caráter puramente formal para 

se fazer uma avaliação mais substancial da juridicidade da atuação de uma jurisdição 

estrangeira, corre-se o risco de cair no subjetivismo. Por isso mesmo, é importante que 
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isso não seja realizado na casuística (o que, aliás, ocorre de certo modo no juízo de 

delibação brasileiro quanto aos conceitos abertos de ordem pública e bons costumes), 

mas de forma negociada, através de tratados internacionais. 

Pelo princípio da dupla incriminação, exige-se que o fato que constitui 

objeto da persecução penal na jurisdição estatal requerente seja também submetido ao 

jus puniendi no Estado requerido, sob pena de a cooperação não se efetivar. Tal como o 

anterior, o fundamento é de caráter formal, presumindo-se uma paralisia na jurisdição 

do Estado requerido em decorrência do fato de ela própria não se legitimar a deflagrar a 

a persecução penal para o específico fato. 

Nesse ponto, além das reflexões feitas quanto ao princípio locus regit 

actum, convém resgatar a ideia de que, com a globalização das relações jurídicas, o 

direito adquiriu outros espaços de legitimação, inclusive no âmbito penal, tanto que se 

reconhece hoje a existência de bens jurídicos internacionais penalmente tuteláveis. 

Quando se trata do crime transnacional, o bem jurídico violado é o nacional, mas é 

preciso reconhecer uma perspectiva também transnacional de repressão, o que significa 

que os limites formais devem ser, na medida do possível, desconsiderados nas 

estratégias de cooperação. 

Isso acontece com frequência na criminalidade econômica, em que nem 

sempre há coincidência nos tipos penais entre duas jurisdições. Todavia, como o crime 

organizado internacional se manifesta de forma difusa, disseminando-se (e ocultando-

se) essencialmente através da atividade financeira, não se pode afirmar que não existe 

um interesse (também difuso) de se cooperar com outra jurisdição penal, ainda que 

ausente o interesse imediato em reprimir a específica conduta. À criminalidade 

transnacional se associa um interesse também transnacional de repressão, mediante o 

reconhecimento da juridicidade dos atos da jurisdição penal estrangeira, o que legitima 

a cooperação, ainda que o Estado requerido não deseje exercer o jus puniendi em 

relação ao fato. 

Novamente, convém frisar que é mais interessante quando essa conexão de 

jurisdições, através da cooperação, é objeto de negociação via tratado, a fim de evitar a 

incerteza quanto aos instrumentos disponíveis na repressão à criminalidade, assim como 

um caráter assistemático nas relações entre os Estados. 
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O princípio da especialidade é, de certo modo, uma decorrência do anterior. 

Significa que o Estado requerente somente pode fazer uso das medidas de cooperação 

nos estritos termos do que for permitido pelo Estado requerido. Diz-se ser corolário do 

princípio da dupla incriminação porque, do contrário, o Estado requerente poderia ter 

atendida diligência que fora solicitada sob o argumento da persecução por determinado 

crime e posteriormente usá-la também para a de outro em relação ao qual não houvesse 

identidade entre as duas ordens jurídicas envolvidas. 

Trata-se de princípio que tem por objetivo salvaguardar a confiança entre os 

Estados que empreendem ações de cooperação contra o uso abusivo das diligências que 

lhe tenham sido objeto, em contrariedade à ordem jurídica da jurisdição estatal que 

cooperou passivamente. Para o contexto da repressão ao crime transnacional, não 

existem objeções mais concretas a este princípio, senão quando ele é instrumento de 

resguardo contra a não observância da exigência de dupla incriminação. 

Desenvolvida no contexto da extradição, a proibição de cooperar no que diz 

respeito aos crimes políticos, ao contrário dos demais limites, tem um sentido 

substancial de garantia de juridicidade da cooperação. Conforme se salientou 

anteriormente, a extradição, no Antigo Regime, era instrumento de opressão do poder 

monárquico em relação aos súditos que contra ele se insurgiam de alguma forma, 

tornando o instituto num verdadeiro comércio entre soberanos, voltado à preservação do 

status quo político. O instituto evoluiu, no momento de consolidação do direito penal 

liberal, para que não fosse mais admitido seu manejo em relação ao crime político, 

atrelado ao interesse direto de um determinado regime político, passando, a partir de 

então, a se focar na criminalidade comum. O crime político, outrossim, foi submetido à 

lógica do asilo, reverso da moeda da cooperação, com o mesmo sentido de proteção do 

indivíduo contra o arbítrio. 

Com efeito, ainda que o novo ambiente de cooperação jurídica internacional 

penal, em face do crime transnacional, pressuponha um compartilhamento de soberanias 

limitadas, sua legitimidade depende da atuação despolitizada dos Estados na respectiva 

repressão. Do contrário, o modelo estaria sendo forjado em benefício de determinado 

interesse personalista. A rigor, a prática de valores democráticos é pilar de sustentação 

de uma cooperação que possa receber o qualificativo de jurídica, sob pena de se estar 
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regredindo aos valores de privilégio de classes próprios do Antigo Regime, com o 

direito penal como bastião de manutenção do status quo. 

A proibição de cooperar no tocante aos crimes militares, quando defendida, 

dá-se sob o mesmo fundamento da equivalente aplicável aos crimes políticos, diante da 

íntima relação entre eles, acrescentando-se o fato de aqueles não implicarem um risco à 

coletividade e embutirem uma necessidade de defesa internacional do crime, o que os 

tornaria inócuos fora das fronteiras. Para Quintano Ripollés: 

Um ladrão ou assassino, com efeito, podem seguir roubando e assassinando 
não importa em que lugar estrangeiro e seus atos criminais passados suscitam 
um clamor de reprovabilidade que exige largamente uma sanção adequada; 
um desertor, por outro lado, ou um soldado que se comportou covardemente 
numa ação de guerra ou que se insurgiu contra um superior hierárquico, não 
tem possibilidade alguma de repetir tais infrações num país estrangeiro, entre 
outras razões, por haver perdido definitivamente sua qualidade militar que foi 
em seu momento elemento constitutivo do delito (1957, p. 223-224)55. 

No entanto, embora o poder militar, no curso da história, tenha sido 

utilizado como instrumento de consecução de objetivos políticos, não significa esse 

traço lhe seja essencial, notadamente quando se vive num ambiente democrático, razão 

por que essa proibição também se revela discutível (FIERRO, 1977). Ao que parece, 

existe na tese um certo receio de uso ideológico do crime militar, um trauma histórico, 

que não se confirma se a persecução penal for exercida em observância a garantias 

democráticas. 

Ademais, é induvidoso que o interesse na persecução do crime militar é 

unicamente nacional, até com certa conotação patriótica. Porém, havendo elemento de 

estraneidade, não parece haver justificativa para se negar a cooperação somente por 

isso, se não há indicativo concreto de que a persecução penal está sendo deflagrada com 

objetivos políticos. 

Sobre a cooperação jurídica internacional em relação a crimes tributários 

(ou fiscais, terminologia usada no direito português), é interessante desde logo fazer 

                                                             
55 Tradução livre: “Un ladrón o un asesino, en effecto, pueden seguir robando o asesinando en no 
importa qué lugar extranjero, y aun sus actos criminales pasados suscitan universalmente un clamor de 
reprochabilidad que exige doquier una sanción adecuada; um desertor, en cambio, o un soldado que se 
comporto cobardemente en acción de guerra o que se insolentó contra un superior jerárquico, entre 
otras razones por haber perdido definitivamente su cualidad militar que fué en su momento un elemento 
constitutivo del delito”.  
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menção à objeção apresentada por Quintano Ripollés, dirigida especificamente ao 

instituto da extradição, mas cujo fundamento se projeta para as demais modalidades: 

A não extradição do acusado de delito fiscal, e em geral de toda a 
delinquência econômica, entendida esta como infração e uma ordem 
socioeconômica de um Estado determinado, repousa nas idênticas 
considerações que as que impedem a do militar e do político. A elas há que se 
acrescentar ainda as decorrentes do seu caráter eminentemente flutuante, 
ajustando sua estrutura a uma determinada direção financeira estatal, que 
muda a cada momento, não tolerando a estruturação de tipologias fechadas e 
permanentes, as únicas suscetíveis de procedimentos extradicionais (1957, p. 
227)56. 

Analisando com mais profundidade os fundamentos pelos quais se sustenta 

a proibição de cooperação jurídica internacional em relação aos crimes tributários, é 

possível afirmar que eles se desdobram em três pilares: 

i) não existe um risco à coletividade quando se trata do crime 

tributário, tal como ocorre com os crimes militares ou políticos; 

ii) a criminalidade tributária tutela uma determinada diretriz 

financeira do Estado, definida politicamente; 

iii) a atividade financeira do Estado tem caráter eminentemente 

flutuante, até pela circunstância indicada no item anterior. 

Percebe-se, mais uma vez, no discurso o receio de que a cooperação jurídica 

internacional nos crimes tributários sirva a interesses políticos de um determinado 

regime. O próprio Ripollés (1957) faz menção expressa do direito penal econômico nos 

regimes totalitários como instrumento de opressão. Porém, essa visão tende a sucumbir 

à medida que se reconhece a legitimidade democrática do regime político estatal. 

Somente a partir de uma visão estreita não se enxerga no crime tributário 

um risco à coletividade no contexto atual da criminalidade transnacional, com seu 

desdobramento marcadamente financeiro. A atividade financeira estatal não pode mais 

ser vista como mera diretriz política e econômica de governo, senão também como dado 

sensível nas áreas de segurança e de justiça, como forma de possibilitar o rastreamento 

                                                             
56 Tradução livre: “La no extradición del culpable de delito fiscal, y en general de toda delinquencia 
econômica, entendida ésta como infracción de um orden social-económico de um Estado determinado, 
reposa en idénticas consideraciones que las que impiden la del militar y del político. A ellas hay que 
añadir todavía las dimanantes de su carácter eminentemente fluctuante, acompasada su estructura a una 
determinada dirección financiera estatal, que cambia a cada momento, no tolerando la estructuración de 
tipologias cerradas y permanentes, las únicas susceptibles de procedimientos extradicionales”.  
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de capital de origem ilícita ocultado em atividades lícitas através das quais se busca 

legitimá-lo. 

Com efeito, se o crime tributário busca tutelar as receitas estatais como 

forma de assegurar ao Estado o atendimento das necessidades públicas, ele também 

figura como importante elemento de fiscalização indireta do capital circulante e, mais 

ainda, como um dado importante para cruzamento, numa perspectiva transnacional, com 

outras jurisdições penais, como forma de reprimir a lavagem de ativos e a atividade 

criminosa que lhe deu origem. 

Enfim, sendo ou não o sistema tributário flutuante e condicionado por certas 

diretrizes políticas e econômicas, isso não significa que a repressão ao crime tributário 

consista em instrumento de opressão ao indivíduo. Não se pode confundir, ademais, 

instabilidade econômica, que eventualmente exige ajustes na política tributária, com 

instabilidade política, expressa na fragilidade das instituições democráticas. 

 

5. INSTRUMENTOS DE COOPERAÇÃO 

Não existe um rol numerus clausus de instrumentos de cooperação jurídica 

internacional penal, pelo menos no plano teórico. Sendo a cooperação estabelecida em 

intrincada teia de relações entre ordens jurídicas (e de vários níveis), cada tratado 

internacional, multilateral ou bilateral, assim como cada direito positivo estatal ou 

regional pode prever instrumentos diferentes e melhor adaptáveis à respectiva realidade 

com a finalidade de promovê-la. 

Como seria impossível esgotar no presente trabalho todos os instrumentos 

de que se faz uso na cooperação jurídica internacional penal mundo afora, optou-se por 

apresentar os que são empregados pelo Estado brasileiro quando coopera ativa ou 

passivamente. São instrumentos previstos ora na legislação nacional, ora em tratados, os 

quais, a rigor, correspondem aos mesmos que são utilizados pela maioria dos Estados, 

com exceção daqueles que integram a União Europeia, e entre si, em cujo âmbito se 

avançou bastante sobre o tema, com a previsão de institutos mais ousados. 

Convém iniciar pelo mais antigo: a extradição. Conforme já ressaltado, foi 

através da extradição que se desenvolveu uma cultura de cooperação no que diz respeito 
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à matéria penal, sendo também o mais gravoso, já que recai sobre o próprio indivíduo e 

sua liberdade. Segundo Jean Pradel e Geert Corstens: 

Todo mundo define a extradição como o procedimento pelo qual um Estado 
(dito requerido) remete um indivíduo refugiado no seu território a um outro 
Estado (dito requerente) a fim de que este último possa julgá-lo (extradição 
para fins de julgamento) ou executar sua pena (extradição para fins de 
execução) (1999, p. 104)57. 

A extradição tem como fundamento a soberania estatal e, mais ainda, a 

afirmação do princípio da territorialidade como critério primário de legitimação da 

jurisdição penal no espaço. Em que pese, como já referido, ter origem bastante remota, 

somente se consolidou como instituto no século XIX, apesar de, filosoficamente, Hugo 

Grotius haver sustentado a obrigação de extraditar ou punir (aut dedere aut punire) 

como obrigação prevista no direito das gentes. A diferença é que, em Grotius, não havia 

ainda se consolidado o primado da territorialidade, de modo que, para ele, existiria, pelo 

menos para certos crimes, a concorrência de competências jurisdicionais entre o judex 

deprehensionis e o judex loci commisis. 

Para o direito internacional, a extradição pode ter como fontes os tratados e 

o costume internacional, com promessa de reciprocidade. Via de regra, os Estados 

editam suas leis internas a fim de estabelecer os procedimentos a serem empregados, 

assim como os limites materiais para deferimento da medida. Nos Estados filiados à 

família da common law, vigora a regra no extradiction without treaty, em função da 

qual a extradição depende de regulação através de tratado. 

A extradição pode ter diversas formas. Celso de Albuquerque Mello (1978) 

fala, inicialmente, numa divisão entre extradição de fato e de direito. Como extradição 

de fato, fazia menção a uma prática existente no passado no Rio Grande do Sul de 

captura e de entrega de criminosos por mera cortesia policial e sem qualquer 

procedimento jurídico. No entanto, sendo a extradição um instituto jurídico, a chamada 

extradição de fato seria mera corruptela daquele, não podendo figurar como respectiva 

forma de manifestação. 

Por outro lado, a extradição pode ser ativa ou passiva. Nesse ponto, segue a 

classificação da cooperação jurídica internacional em geral: será ativa quando se tem 

                                                             
57 Tradução livre: “Tout le monde définit l’extradition comme la procédure pour laquelle un État (dit 
requis) remet un individu refugié sur son territoire à un autre État (dit requérant) afin que ce dernier 
puisse le juger (extradiction aux fins de jugement) ou bien faire exécuter sa peine (extradiction aux fins 
d’exécution)”. 
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como referencial o Estado requerente e passiva, quando ocorre o inverso. No mais, a 

extradição pode ser realizada para fins de persecução penal do indivíduo no Estado 

requerido, e não apenas para cumprimento de pena pelo já condenado.  

Existe uma tendência em se submeter a extradição aos limites materiais dos 

princípios da especialidade e da dupla incriminação. Como decorrência da aplicação do 

princípio da especialidade, é também normalmente vedada a reextradição, ou seja, a 

extradição a um terceiro Estado de um indivíduo já previamente extraditado. Como a 

reextradição implica nova extradição, deve ser consultado o Estado requerido a fim de 

prestar seu consentimento quanto à medida. Também não se admite a extradição para 

crimes políticos, ou seja, em que caracterizada a persecução política, caso típico para 

deferimento de asilo. 

Na extradição, ainda se observa, comumente, a forma clássica de circulação 

dos atos internacionais e, por isso, ela tramita pela via diplomática. Origina-se de uma 

autoridade judiciária interna do Estado requerente, chegando ao requerido através da 

intermediação diplomática e sendo processada no sistema judiciário do Estado requerido 

para averiguação de legalidade. Normalmente, se prevê uma prisão provisória para fins 

de processamento do pedido para posterior entrega ao Estado requerente, se este for 

acolhido. 

Um segundo instrumento é a carta rogatória, que configura o instrumento 

por excelência da cooperação jurídica internacional em matéria penal, podendo ser 

utilizado independentemente da existência de qualquer tratado celebrado entre os 

Estados envolvidos ou da existência de autoridades centrais. Trata-se de uma solicitação 

formal de assistência formulado pela autoridade competente de um Estado à de outro, 

segundo a lei local. Nesse sentido, não existe restrição em si a que o direito interno 

admita seu manejo por autoridade não judiciária. 

Instrumento já tradicional de cooperação, originário do instituto equivalente 

aplicado para diligências no próprio território nacional (designado, no direito brasileiro, 

de carta precatória) (MONIER, 1909), a carta rogatória tramita pela via diplomática e 

tem por objeto o cumprimento de uma determinada medida fora da extensão territorial 

da jurisdição de quem a expede. Pode abranger medidas de cooperação dos mais 

diversos níveis, desde medidas de primeiro grau, como atos de mero trâmite (citações e 



121 
 

intimações) e de colheita de provas, até outras de segundo e terceiro graus, podendo 

apresentar natureza executória. 

Não existe a necessidade de previsão em tratado internacional para que a 

rogatória seja cumprida. Normalmente, cada Estado regula no seu direito interno um rito 

genérico para cumprimento da rogatória. Todavia, se houver tratado, multilateral ou 

bilateral, prescrevendo ritos diferenciados para situações especiais, aplicar-se-á o teor 

deste, por força do princípio da especialidade. 

O rito das rogatórias é usualmente formal. Em alguns casos, a lei local 

impõe seja realizado, antes do cumprimento da diligência, um juízo de delibação sobre 

o conteúdo respectivo como pressuposto para concessão do exequatur. A análise não 

adentra o mérito da medida, abrangendo o preenchimento formal dos requisitos, assim 

como a ofensa à ordem pública, aos bons costumes e à soberania nacional. 

Tem-se ainda, como instrumento de cooperação, o reconhecimento e a 

execução das sentenças estrangeiras, consistente em matéria relativa à circulação 

internacional dos julgamentos, a fim de assegurar que a estabilidade das relações 

jurídicas não se pulverize através das fronteiras nacionais. Por isso, as ordens jurídicas 

internas prescrevem mecanismos de absorção do conteúdo normativo dessas sentenças, 

até como consequência do fato de que, em alguns casos, reconhece-se – o que é bastante 

comum no direito internacional privado – a própria aplicação da lei estrangeira de 

direito material. 

Segundo Nadia de Araujo, 

A ação de homologação de sentença estrangeira é indispensável ao 
reconhecimento e à execução de provimento jurisdicional de autoridade 
estrangeira no território do Estado requerido, promovendo sua eficácia e o 
respeito aos direitos adquiridos no exterior (2010, p. 10). 

Os efeitos concretos do reconhecimento da sentença estrangeira, para fins de 

execução, serão os previstos no direito interno de cada Estado. Contudo, em tese, pode 

existir interesse no reconhecimento da sentença estrangeira para três pontos de vista, 

segundo Henri Donnedieu de Vabres: 

1º Tem a força executória. O Ministério Público tem por missão fazer 
submeter a pena pronunciada e de velar pela respectiva aplicação. Os agentes 
da força pública têm o dever emprestar mão forte na sua execução; 
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2º Tem a autoridade negativa da coisa julgada. Põe obstáculo a que, sob o 
fundamento do mesmo fato, visto como delituoso, a ação pública seja 
intentada, uma segunda vez, contra a mesma pessoa. A exceção da coisa 
julgada lhe será vitoriosamente oposta; 

3º Independentemente da pena principal, o julgamento repressivo tem às 
vezes por consequências certas privações de direitos civis ou políticos, 
incapacidades, decadências. As incapacidades e decadências devem produzir 
integralmente seus efeitos. Cabe aos tribunais lhes viabilizar a observância 
(1947, p. 1003)58. 

Via de regra, não se executa a pena principal em território estrangeiro, mas 

nada impede que isso seja previsto, seja no direito interno, seja por tratado. Poder-se-ia 

argumentar que a extradição, após o reconhecimento da sentença estrangeira, poderia 

ser expressão de execução desta. Porém, convém registrar que a extradição prescinde de 

um procedimento prévio de reconhecimento. Por outro lado, esse reconhecimento pode 

ser muito útil como pressuposto para ajuizamento de ação civil ex delicto. 

De forma semelhante ao que ocorre com as rogatórias, existe uma tendência 

de se submeter o reconhecimento e execução de sentenças estrangeiras a um prévio 

juízo de delibação, como pressuposto para concessão de exequatur. O rito também é 

formal, processando-se o pedido pela via diplomática. 

Outro instrumento de cooperação jurídica internacional penal é o auxílio 

direto, que se efetiva mediante o contato informal entre autoridades com atribuições 

voltadas à persecução penal (e não entre autoridades judiciárias), sendo realizado sem a 

necessidade de exequatur, porém mediante a atuação direta da autoridade judiciária 

interna. É empregado nos casos em que a assistência é prestada através da autoridade 

central, normalmente em decorrência de documentos normativos internacionais 

(bilaterais ou multilaterais) que tenham celebrado os Estados envolvidos. 

Por meio do auxílio direto, elimina-se todo o procedimento formal da carta 

rogatória, inclusive o exequatur, quando for o caso, sendo que o exame do mérito da 

providência para a qual se solicita assistência deve ser integralmente submetido à 

                                                             
58 Tradução livre: “1º Il a la force exécutoire. Le ministère public a pour mission de faire subir la peine 

prononcée, et d’en surveiller l’application. Les agents de la force publique sont tenues de prêter main-

forte à son execution; 2º Il a l’autorité négative de la chose jugée. Il met obstacle à ce que, sur le 

fondement du même fait, envisagé comme délictueux, l’action publique soit intentée, une seconde fois, 

contre la même personne. L’exception de chose jugée lui serait victorieusement opposée; 3º 

Indépendamment de la peine principale, le jugement répressif a souvent pour conséquences certaines 

privations de droits civils ou politiques, des incapacités, des décheances. Les incapacités et déchéances 

doivent produire intégralement leurs effets. Il appartient aux tribunaux de les faire observer”. 
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apreciação pelo juiz do Estado requerido, como se se tratasse de procedimento nacional 

e segundo a lex loci. Assim, a despeito de ser possível o recurso ao auxílio direto para 

providência de natureza executória, esta não vem desde logo determinada pelo juiz do 

Estado requerente, ao contrário do que ocorre na rogatória. 

A maior vantagem do auxílio direto é a agilidade, cada vez mais necessária 

na cooperação jurídica internacional penal. Isso porque o trâmite pela via diplomática é 

bastante lento e, às vezes, incompatível com a própria natureza da medida. Ademais, 

diante da velocidade com que se deslocam os ativos financeiros das organizações 

criminosas internacionais, as medidas de cooperação cada vez mais dependem de uma 

rápida solução, sob pena de os Estados não conseguirem oferecer respostas adequadas 

na persecução dos crimes com elementos de estraneidade. 

O auxílio direto tem sido alternativa viável nas hipóteses em que não há 

identidade nos Estados requerente e requerido sobre a competência para apreciação da 

medida, notadamente quando se trata de medida de segundo grau, como nas quebras de 

sigilo bancário, que em alguns Estados, como no brasileiro, é submetida à reserva de 

jurisdição e, em outros, pode ser efetivada diretamente pelo Ministério Público (a 

exemplo da Suíça) ou através de procedimentos mais particulares (a exemplo da 

necessidade de submissão ao Grand Jury nos Estados Unidos da América). Como os 

Estados, na cooperação, seguem geralmente a regra locus regit actum, o recurso ao 

auxílio direto tem permitido a efetivação da medida. 

Por fim, é importante salientar o relevante papel, no auxílio direto, das 

autoridades centrais. Como não existe um procedimento formal para sua realização e se 

dispensa o selo diplomático, as autoridades centrais são de suma importância a fim de 

possibilitar o correto encaminhamento das solicitações, até porque a autoridade de um 

Estado não tem o dever de conhecer a ordem jurídica da outra. Essa intermediação é 

feita, pois, pela autoridade central indicada por cada Estado. 

Previstos em tratados, o direito brasileiro adotou também os instrumentos de 

transferência de condenados para cumprimento de pena no seu Estado de origem, assim 

como os pedidos de informação sobre direito estrangeiro. O traço distintivo do primeiro 

é o seu caráter estritamente humanitário, pelo que não se presta a auxiliar na persecução 

penal. Quanto ao segundo, trata-se de um procedimento sem muitas formalidades, que 

pode ser realizado administrativamente. 



124 
 

6. AUTORIDADE CENTRAL 

Uma peculiaridade da cooperação jurídica internacional é o estabelecimento 

de uma autoridade central para coordenar as atividades respectivas em nome de um 

determinado Estado. Autoridade central, segundo Vladimir Aras, é  

[...] o órgão técnico especializado, em regra não-jurisdicional, que se 
encarrega da interlocução internacional em matéria de cooperação jurídica 
internacional em matéria civil e penal. Usualmente, integra a estrutura do 
Ministério Público ou do Poder Executivo, na pasta da Justiça ou ministério 
equivalente. Sua missão precípua, como ponto de contato, é facilitar e 
acelerar a tramitação dos pedidos de auxílio interetático, eliminando a 
intermediação dos ministérios das relações exteriores (ARAS, 2010, p. 73-
74). 

Não existe previamente, no direito internacional, a indicação de um padrão 

para determinação das autoridades centrais no direito interno. Cada Estado detém a 

liberdade de escolher o órgão que, segundo sua ordem jurídica, tenha condições de atuar 

com mais eficiência na coordenação das atividades de cooperação. A indicação da 

autoridade central de cooperação é feita no momento da assinatura, da ratificação ou da 

adesão ao tratado, hipóteses em que será formalizada por declaração levada a depósito 

em algum Estado ou organização internacional designada para tanto. Em tratados 

bilaterais, ela pode vir indicada no próprio texto respectivo. 

Da mesma forma, a faculdade de indicar a autoridade central implica 

também a de substitui-la a qualquer tempo, cabendo ao depositário, para tal designado, 

manter uma lista atualizada com os órgãos competentes de cada signatários para esse 

fim. O que importa, efetivamente, é a conveniência de cada Estado internamente, como 

expressão de sua soberania, sem que seja possível, nessa temática, interferência externa 

de qualquer natureza. 

Tampouco é necessária a existência de um órgão que centralize todas as 

atividades de cooperação jurídica internacional, seja qual for a matéria sobre a qual 

recaia a providência a ser solicitada. A liberdade que cada Estado tem de escolher 

internamente o órgão que irá atuar como autoridade central se expressa também na 

faculdade de indicar um órgão para cada matéria sobre a qual deseje promover a 

cooperação. Assim, a autoridade central pode pertencer a qualquer dos poderes, 

dependendo mais propriamente da organização interna de cada Estado do que de 

qualquer exigência do direito internacional. Em tese, é possível até mesmo que mais de 
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uma autoridade central sejam designadas para o mesmo tratado, como forma de atender 

a peculiaridades de um determinado Estado. 

É hoje da praxe da cooperação jurídica internacional (penal e cível) a sua 

operacionalização através de autoridades centrais. Não se pode afirmar, entretanto, que 

se trata de um fenômeno antigo, já que primeira referência a autoridade central num 

tratado de cooperação foi feita no texto da Convenção de Haia de 1965 relativa à 

Citação e à Notificação no Estrangeiro de Atos Judiciais e Extrajudiciais em Matéria 

Civil e Comercial, seguida pela Convenção de Haia de 1970 sobre Rogatórias e 

Recepção de Provas no Estrangeiro. Em 1975, veio a primeira previsão no âmbito da 

Organização dos Estados Americanos (OEA), na Convenção Interamericana sobre 

Rogatórias, assinada no Panamá. Por fim, no âmbito do Mercado Comum do Sul 

(MERCOSUL), foi instituída a autoridade central pelo artigo 2º do Protocolo de 

Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e 

Administrativa, celebrado em 1992, em Las Leñas, na Argentina (ARAS, 2010). 

A autoridade central tem função de articulação e de coordenação. Por um 

lado, lidera as ações estatais sobre a cooperação jurídica internacional, notadamente 

quanto à concepção política do instrumento (inclusive em negociações externas); de 

outro lado, desempenha as ações de coordenação executiva da cooperação jurídica 

internacional entre os diversos órgãos envolvidos, abrangidos os três poderes, também 

são efetivadas pela autoridade central. 

A instituição de autoridade central tem por objetivo simplificar o trâmite dos 

pedidos de cooperação e agilizar sua efetivação. De antemão, ela serve de ponto de 

contato entre agentes públicos de Estados distintos, tanto na cooperação ativa quanto na 

passiva. Na cooperação ativa, ela encaminha corretamente as solicitações de cooperação 

dos agentes nacionais, evitando que estes percam tempo precioso tentando desvendar 

competências internas no Estado requerido; na cooperação passiva, ela faz desenvolve a 

mesma atividade em favor do interesse estrangeiro. 

Há ainda outro aspecto relevante na simplificação de procedimentos: a 

dispensa do selo diplomático. É que a tramitação via autoridade central prescinde da 

legalização consular, reduzindo sobremaneira a burocracia e possibilitando significativo 

ganho de tempo, o que é extremamente importante na cooperação jurídica internacional, 

em particular na penal, haja vista a necessidade de medidas eficazes de combate à 
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criminalidade organizada transnacional. Aliás, a redução da intermediação diplomática 

tem sido uma característica marcante da cooperação, não só como forma de eliminar 

entraves burocráticos, mas principalmente para permitir uma maior aproximação das 

autoridades estatais de persecução e lhes viabilizar uma ação mais concertada, com a 

definição de estratégias comuns, abandonando o tradicional encastelamento em torno da 

soberania estatal. 

 

7. MARCO NORMATIVO 

7.1. A COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL PENAL NO BRASIL 

Daqui a alguns anos olharemos para trás e escreveremos sobre uma sociedade 
que vivia em feudos jurídicos. Falaremos de um tempo em que juízes se 
comunicavam por cartas, enviadas por via aérea e terrestre, confirmadas, 
folha a folha, por carimbos de tinta, selos e fitas multicores, delibadas e 
fiscalizadas, uma a uma, pelo Supremo Tribunal Federal. Lembraremos da 
época em que fronteiras facilitavam o crime e dificultavam a prestação de 
alimentos. Não nos faltará a memória desse tempo em que promotores de 
justiça desistiam de promover a justiça quando esta se encontrava distante 
dos promotores de justiça. 
Assim como os progressos da atrelagem de carros de boi e da navegação a 
partir do Século X contribuíram para ampliar o comércio interfeudal, 
aproximar os povos e apressar o fim da Primeira Idade Média, a nova 
revolução nos transportes e na comunicação – gestora de uma economia 
global sem precedentes – inexoravelmente nos levará ao fim desta Segunda 
Idade Média em que vivemos. 
A diferença entre os caminhos de saída daquele e deste período de trevas está 
na velocidade das mudanças. Não serão outras as gerações que a realidade 
chamará para construir a nova relação jurisdicional internacional. O desafio 
se põe agora e deve ser enfrentado com urgência. Não há alternativa. A 
produção de normas, a solução de conflitos e a aplicação da lei permanecem 
ainda razoavelmente compartimentadas em espaços jurídicos (Estados), mas 
não a vida social. O direito é estatal mas a sociedade é global. Ou 
aprendemos a promover uma cooperação jurídica internacional célere e 
eficiente ou continuaremos a testemunhar a impotência do Estado diante 
dessa nova sociedade (MADRUGA FILHO, 2005). 
 

Se Haroldo Valladão (1933), nos anos trinta, falava – até com certo orgulho 

– do Brasil como um Estado cooperativo na sociedade internacional, aos poucos essa 

característica foi se perdendo nas décadas seguintes. É que, de um sistema relativamente 

avançado para a época, quanto à cooperação jurídica internacional em matéria penal, o 

Brasil parou no tempo e permaneceu, já no início do século XXI, atrelado a um padrão 

de atuação que se consolidou no século XIX e que não atendia às particularidades de um 

contexto global de relações. 
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Felizmente, as autoridades brasileiras atentaram, na primeira década deste 

século, para a importância de figurar como cooperativo na sociedade internacional, até 

como forma de contar com a colaboração alheia nas suas políticas de segurança e de 

justiça. Nesse período, embora ainda haja amplo espaço para aprimoramento, é possível 

afirmar que foram inúmeros os avanços quanto ao tema, com a superação de, pelo 

menos, algumas das resistências anteriores, sempre calcadas numa visão clássica do 

conceito de soberania, o que tem permitido ao Brasil resgatar aos poucos a imagem de 

um Estado comprometido com o crime organizado transnacional. 

Essa resistência decorre, talvez, da ausência de uma melhor sistematização 

legislativa sobre o tema no direito brasileiro, o que, aliás, persiste até os dias atuais. 

Lamentavelmente, a despeito de haver projeto de lei tramitando no Congresso Nacional 

a propósito do assunto, não existe lei interna prescrevendo um procedimento para a 

cooperação jurídica internacional, nem penal, nem cível. É necessário recorrer a 

procedimentos sobremodo burocráticos previstos nos códigos processuais, assim como 

a tratados internacionais devidamente incorporados ao direito interno. 

É verdade que existem muitos instrumentos interessantes nos vários tratados 

firmados pelo Brasil e em vigor no direito interno. Todavia, talvez por conta do status 

pouco privilegiado do tratado internacional no direito brasileiro desde que o Supremo 

Tribunal Federal (STF), no RE 80.004-SE, decidiu não haver hierarquia entre aquele e a 

lei ordinária, não existe uma cultura de se prestigiar os documentos internacionais na 

jurisprudência (e mesmo na doutrina) brasileira. Por isso, a cooperação termina sendo 

realizada, na imensa maioria dos casos, segundo a lógica dos códigos processuais, muito 

burocráticos e vinculados a um modelo de dois séculos atrás. 

O apego nacionalista – que confere ao Estado brasileiro uma imagem de 

isolacionismo e autossuficiência – resulta de uma interpretação formalista dos conceitos 

jurídicos, que não leva em consideração a densidade normativa de certos princípios que 

regem a atuação da República Federativa do Brasil nas relações internacionais. Com 

efeito, no artigo 4º, IX, da Constituição Federal, há enunciado do qual se extrai norma 

no sentido de que o Brasil deve se projetar nas relações internacionais como um Estado 

cooperativo, significando, como tal, ser atento às necessidades existentes num contexto 

histórico determinado: 

Art. 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 
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internacionais pelos seguintes princípios: 

[...] 

IX – cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; 

Atribuir densidade normativa a esse princípio, no atual momento histórico 

de globalização das relações sociais, econômicas, políticas e jurídicas, quer dizer dotar o 

direito brasileiro de mecanismos que expressem maior confiança nos atos estrangeiros e 

que possam imprimir comunicação mais ágil entre as autoridades de Estados diversos, 

sem descurar da segurança necessária. Um passo importante seria desburocratizar o rito 

de cumprimento das cartas rogatórias e disseminar, a partir de uma melhor disciplina 

legislativa, o manejo do auxílio direto. 

De qualquer forma, ainda que sem essa sistematização normativa e diante de 

algumas resistências jurisprudenciais eventualmente encontradas, a cooperação jurídica 

internacional penal vem consolidando um marco normativo importante, notadamente 

através da ratificação de alguns tratados internacionais, que tem permitido ao Brasil 

atuar de forma mais eficiente nesse campo. Também há avanços no plano institucional, 

a partir de uma melhor estruturação dos órgãos estatais competentes para atender às 

demandas de cooperação, em particular no âmbito do Ministério da Justiça, desde a 

criação do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional 

(DRCI), que figura como autoridade central na maioria dos tratados internacionais que 

tenham por objeto normas relativas à cooperação jurídica internacional penal. 

Como já ressaltado, não existe uma lei específica sobre cooperação jurídica 

internacional em matéria penal no direito brasileiro, sendo ela levada a efeito através de 

fontes esparsas, como o Código de Processo Penal e os diversos tratados internacionais, 

multilaterais e bilaterais, sobre o tema. Entre os tratados multilaterais, há um corpo de 

documentos firmados em organizações internacionais de caráter parauniversal, assim 

como um específico para vigência no âmbito do MERCOSUL, principal bloco regional 

de que o Brasil faz parte. 

Os principais tratados sobre cooperação jurídica internacional penal de que 

o Brasil é signatário são aqueles celebrados no âmbito da Organização das Nações 

Unidas (ONU). Ela é regulada em tratados de maior abrangência, voltados à repressão 

de específicos ramos de atuação do crime organizado transnacional. São convenções 

temáticas, em que a cooperação é prevista como uma das estratégias de combate. Dentre 
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os documentos em vigor e já incorporados ao direito brasileiro, é possível destacar a 

Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção e a Convenção das Nações Unidas 

contra o Crime Organizado Transnacional.  

Há ainda convenções importantes celebradas no âmbito da Organização dos 

Estados Americanos (OEA), a exemplo da Convenção Interamericana sobre Assistência 

Mútua em Matéria Penal, da Convenção Interamericana sobre o Cumprimento de 

Sentenças Penais no Exterior e da Convenção Interamericana contra a Corrupção. No 

MERCOSUL, vigora o Protocolo de Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais, 

chamado de Protocolo de San Luis. 

Além disso, o Brasil é também signatário de alguns acordos bilaterais para o 

cumprimento de cartas rogatórias, de extradição, assim como de acordos bilaterais de 

assistência mútua, sendo relevante fazer menção expressa àqueles celebrados com os 

Estados Unidos da América, com a Confederação Suíça, com o Reino da Espanha, com 

a República Portuguesa e com a República Francesa. A adoção de acordos bilaterais de 

assistência tem sido uma tendência recente a fim de possibilitar a cooperação através do 

auxílio direto, já que não há previsão do instituto no direito interno e, eventualmente, 

resistências eram encontradas quando se intentava cooperar sob essa modalidade. 

No que se refere ao direito interno, o Código de Processo Penal disciplina o 

rito aplicado no cumprimento de cartas rogatórias e no reconhecimento de sentenças 

estrangeiras através da ação de homologação. A extradição, por sua vez, é regulada na 

Constituição Federal (artigo 5º, LI e LII), na Lei nº 6.815/80, consistente no Estatuto do 

Estrangeiro, e no Decreto nº 86.715/81. 

O direito interno brasileiro, conforme já salientado, prescreve alguns 

instrumentos legais por meio dos quais a cooperação jurídica internacional penal se 

efetiva, sendo sua utilização prática dependente da medida que se visa a implementar. 

Os principais instrumentos de que dispõem as autoridades envolvidas nesse processo 

são a extradição, a carta rogatória, a ação de homologação de sentença estrangeira e o 

auxílio direto. 

7.1.1. EXTRADIÇÃO 

O direito brasileiro, diversamente do que ocorre nos sistemas jurídicos 

filiados à tradição da common law, não exige previsão em tratado para que a extradição 
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se realize (regra da no extradiction without treaty), sendo bastante a promessa formal de 

reciprocidade do Estado requerente da extradição. O Brasil é, no entanto, signatário de 

diversos tratados de extradição, inclusive multilaterais, como o Acordo de Extradição 

entre os Estados Partes do MERCOSUL. As regras internas sobre o procedimento da 

extradição são as previstas na Constituição Federal (artigo 5º, LI e LII), na Lei nº 

6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e no Decreto nº 86.715/81, ressalvadas as normas 

previstas nesses tratados, que têm prevalência, por força da aplicação do princípio da 

especialidade, quando aquela é realizada entre o Brasil e o cossignatário de um desses 

documentos normativos. 

A competência para a extradição passiva é do STF, que promove um juízo 

de legalidade da solicitação feita pelo Estado requerente. As solicitações são remetidas 

pela via diplomática, através do Ministério das Relações Exteriores, com posterior envio 

ao Ministério da Justiça, que então as encaminha ao STF, sendo decretada a prisão do 

extraditando (artigo 208 do Regimento Interno do STF) e ouvindo-se ainda o 

Procurador-Geral da República como custos legis. Quanto à extradição ativa, por outro 

lado, pode ser requerida por qualquer tribunal ou juiz brasileiro, federal ou estadual. O 

pedido é encaminhado ao Ministério da Justiça, que o encaminha ao Ministério das 

Relações Exteriores. 

O direito brasileiro prescreve como direito fundamental a inextradibilidade 

do nacional (artigo 5º, LI, da Constituição Federal), regra bastante frequente no direito 

comparado, embora não adotada em todos os sistemas jurídicos (nos Estados Unidos da 

América, por exemplo). A exceção se dá quanto ao brasileiro naturalizado, em caso de 

crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em 

tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins59. 

Existem ainda outros limites à extradição. A própria Constituição Federal 

veda o pedido em caso de crime político e de opinião (artigo 5º, LII). O Estatuto do 

Estrangeiro, outrossim, estabelece outros limites à extradição, prevendo-os nos artigos 

77 e 7860, destacando a exigência de dupla incriminação e a proibição ao deferimento do 

pedido quando estiverem em risco os direitos fundamentais do extraditando.  

                                                             
59 O STF, em obiter dictum, já chegou a afirmar que a possibilidade de extradição por envolvimento em 
tráfico de drogas ou entorpecentes aplica-se apenas ao brasileiro naturalizado (Ext 1082/República 
Oriental do Uruguai). 
60 Art. 77. Não se concederá a extradição quando: 
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Quanto à dupla incriminação, é interessante ressaltar que o STF não exige a 

absoluta identidade do tipo incriminador entre o direito brasileiro e o do Estado de onde 

provém o pedido. É necessário apenas que o fato seja punível no direito brasileiro, ainda 

que mediante tipificação diversa. No mais, a não extradição na hipótese de risco aos 

direitos fundamentais do extraditando decorre de interpretação extensiva do enunciado 

prescritivo do artigo 77, VIII, do Estatuto do Estrangeiro. 

Por fim, o artigo 91 do Estatuto do Estrangeiro estabelece condições cujo 

cumprimento deve ser assumido pelo Estado requerente no momento da entrega do 

extraditando, sob pena de ela não ser feita. Entre essas condições está a observância do 

princípio da especialidade, de modo a restringir a extradição ao crime em função do 

qual foi deferida. As demais condições são as seguintes: 

i) deve ser computado o tempo de prisão que, no Brasil, foi 

imposta por força da extradição; 

ii) deve ser comutada em pena privativa de liberdade a pena 

corporal ou de morte, ressalvados, quanto à última, os casos em 

que a lei brasileira permitir a sua aplicação; 

iii) não pode ser o extraditando entregue, sem consentimento do 

Brasil, a outro Estado que o reclame; 

                                                                                                                                                                                   
I - se tratar de brasileiro, salvo se a aquisição dessa nacionalidade verificar-se após o fato que motivar o 
pedido; 
II - o fato que motivar o pedido não for considerado crime no Brasil ou no Estado requerente; 
III - o Brasil for competente, segundo suas leis, para julgar o crime imputado ao extraditando; 
IV - a lei brasileira impuser ao crime a pena de prisão igual ou inferior a 1 (um) ano; 
V - o extraditando estiver a responder a processo ou já houver sido condenado ou absolvido no Brasil 
pelo mesmo fato em que se fundar o pedido; 
VI - estiver extinta a punibilidade pela prescrição segundo a lei brasileira ou a do Estado requerente; 
VII - o fato constituir crime político; e 
VIII - o extraditando houver de responder, no Estado requerente, perante Tribunal ou Juízo de exceção. 
§ 1° A exceção do item VII não impedirá a extradição quando o fato constituir, principalmente, infração 
da lei penal comum, ou quando o crime comum, conexo ao delito político, constituir o fato principal. 
§ 2º Caberá, exclusivamente, ao Supremo Tribunal Federal, a apreciação do caráter da infração. 
§ 3° O Supremo Tribunal Federal poderá deixar de considerar crimes políticos os atentados contra Chefes 
de Estado ou quaisquer autoridades, bem assim os atos de anarquismo, terrorismo, sabotagem, seqüestro 
de pessoa, ou que importem propaganda de guerra ou de processos violentos para subverter a ordem 
política ou social. 

Art. 78. São condições para concessão da extradição: 
I - ter sido o crime cometido no território do Estado requerente ou serem aplicáveis ao extraditando as leis 
penais desse Estado; e 
II - existir sentença final de privação de liberdade, ou estar a prisão do extraditando autorizada por Juiz, 
Tribunal ou autoridade competente do Estado requerente, salvo o disposto no artigo 82. 
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iv) não se pode considerar qualquer motivo político para agravar 

a pena. 

7.1.2. CARTA ROGATÓRIA 

Destinando-se ao cumprimento de diligências de interesse de jurisdição 

estrangeira, as cartas rogatórias passivas ingressam no Estado brasileiro, em regra, pela 

via diplomática e são, desde logo, encaminhadas ao Ministério da Justiça, que as remete 

ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) a fim de receber o exequatur. Sendo este 

concedido, o documento é enviado a um Tribunal Regional Federal para distribuição a 

um juízo federal criminal de primeiro grau. Cumprida a diligência, devem os autos 

retornar ao STJ, seguindo posteriormente ao Ministério da Justiça, que devolve a 

rogatória ao Ministério das Relações Exteriores. Quando se trata de carta rogatória 

ativa, o juízo interessado deve encaminhar diretamente a solicitação ao Ministério da 

Justiça para fins de processamento também via Ministério das Relações Exteriores. 

É difícil precisar quando a carta rogatória passou a ser utilizada pelos juízes 

brasileiros. Especula-se que, antes mesmo do Aviso Circular nº 01, datado de 1847, já 

havia praxe de cumprimento de rogatórias em caráter informal. Em 1879, já se firmara 

com o Uruguai um acordo bilateral para cumprimento de rogatórias e, em 1894, a Lei nº 

221 instituía o exequatur como pressuposto para cumprimento da rogatória, naquela 

época de competência do Governo Federal. Atualmente, afora alguns acordos bilaterais 

para cumprimento de rogatórias, o procedimento para respectivo cumprimento, em 

matéria penal, está regulado pelos artigos 783 a 786 do Código de Processo Penal, além 

da previsão constitucional de concessão de exequatur pelo STJ, incorporada pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, chamada de Reforma do Poder Judiciário. 

Antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 45/2004, era do 

STF a competência para conceder exequatur às rogatórias. O STJ, quando recebeu essa 

atribuição, tratou rapidamente de regulamentar sua aplicação no âmbito da Corte, o que 

resultou na edição da Resolução nº 09/2005, cujo procedimento é observado enquanto a 

matéria lá tramita. O ato normativo simplificou o trâmite, com o estabelecimento da 

competência do Presidente para concessão do exequatur, assim como a possibilidade de 

estabelecimento de contraditório diferido na hipótese em que a prévia comunicação para 

fins de defesa inviabilizasse o cumprimento respectivo. A propósito do tema, Nadia de 

Araujo comenta: 
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A Resolução nº 09 espelha as mudanças que vinham sendo discutidas sobre o 
tema da Cooperação Jurídica Internacional na comunidade jurídica nacional. 
Há algum tempo a jurisprudência do STF estava se adequando à nova 
realidade e os artigos do RISTF eram insuficientes para cuidar dos mais 
recentes problemas. No âmbito do Ministério da Justiça, uma comissão 
encarregada de elaborar uma lei de Cooperação Jurídica Internacional já 
estava com seus trabalhos adiantados. Nesse contexto, o Ministro Gilson 
Dipp, que integrava aquela Comissão, reuniu-se com o grupo que participava 
dos trabalhos, e com este auxílio foi elaborada a Resolução nº 9. 

No que diz respeito à concessão do exequatur, mantém-se o tradicional 

juízo de delibação que se consagrou na jurisprudência do STF. Não cabe ao STJ 

ingressar no mérito da decisão do juiz estrangeiro, senão a verificação, nos termos do 

artigo 6º da Resolução nº 09/2005, da compatibilidade daquela com a “soberania ou a 

ordem pública” brasileiras. A fim de evitar que a carta rogatória seja devolvida sem 

cumprimento, também se prevê, no artigo 7º, parágrafo único: 

Artigo 7º. [...] 

Parágrafo único. Os pedidos de Cooperação Jurídica Internacional que 
tiverem por objeto atos que não ensejem juízo de delibação pelo Superior 
Tribunal de Justiça, ainda que denominados como carta rogatória, serão 
encaminhados ou devolvidos ao Ministério da Justiça para as providências 
necessárias ao cumprimento por auxílio direto. 

Contudo, talvez o maior avanço do tema no âmbito da jurisprudência do STJ 

se deu, na CR 438/EX, com a superação do vestusto posicionamento do STF que 

inadmitia a rogatória para efetivação de medidas de caráter executório. Nesse sentido, 

predomina hoje na jurisprudência que a assistência via carta rogatória pode ser 

implementada em relação a atos decisórios e não-decisórios da autoridade estrangeira. 

Esse posicionamento conferiu uma imagem muito positiva ao Estado brasileiro no 

cenário internacional, tanto que o número de rogatórias cresceu significativamente. De 

1934 a 2004, cerca de dez mil rogatórias foram autuadas no STF; de 2005 a 2010, mais 

de cinco mil haviam chegado ao STJ. 

Depois desse posicionamento do STJ, as cartas rogatórias passaram a ser 

usadas para medidas dos três níveis de cooperação (ressalvadas as hipóteses típicas de 

extradição). No entanto, há hipóteses em que a ordem jurídica do Estado requerente não 

impõe reserva de jurisdição a matérias a que o brasileiro submete. Para tais, a solução 

encontrada tem sido a de viabilizar a cooperação por auxílio direto, inclusive mediante a 

aplicação do artigo 7º, parágrafo único, da Resolução nº 09/2005, já que o STJ acolheu 

a regra locus regit actum, exigindo, se a matéria for de reserva de jurisdição no direito 

brasileiro, que a decisão estrangeira seja judicial. 
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Registre-se que, nos termos do artigo 784 do Código de Processo Penal, as 

cartas rogatórias “serão atendidas se encaminhadas por via diplomática e desde que o 

crime, segundo a lei brasileira, não exclua a extradição”. Porém, a regra tem sido 

relativizada quando se trata de mera comunicação, presumindo-se haver interesse do 

destinatário do ato em ser cientificado da existência de processo contra si instaurado na 

jurisdição estrangeira. 

Como se pode claramente verificar, avançou-se muito desde que o STJ 

assumiu a competência para conceder exequatur às rogatórias. No entanto, também se 

percebe que o procedimento é ainda extremamente burocrático, com necessidade de 

atuação de vários órgãos nos Poderes Executivo e Judiciário. É de se questionar a 

necessidade de tramitação pela via diplomática, até pela consolidação do sistema de 

autoridades centrais, assim como a necessidade de exequatur por um tribunal superior, 

sobretudo se se levar em conta de que o mesmo objeto da rogatória pode, em tese, ser 

postulado através de auxílio direto, caso em que a competência será do juiz federal de 

primeiro grau. 

7.1.3. AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA 

O reconhecimento da sentença estrangeira se dá através de uma ação de 

homologação, regulada, quanto ao aspecto penal, nos artigos 787 a 790 do Código de 

Processo Penal. A competência para processar, que era do STF, também foi transferida 

ao STJ pela Emenda Constitucional nº 45/2004, sendo também disciplinada pela 

Resolução nº 09/2005, que, tal como com as rogatórias, dinamizou o rito a ser 

empregado no STJ a fim de conferir efetividade ao instituto, tanto que prevê até mesmo 

o deferimento de tutela de urgência para evitar perecimento do objeto. 

Semelhantemente ao que ocorre com as cartas rogatórias, a homologação da 

sentença estrangeira depende da concessão de exequatur, mediante juízo de delibação 

pelo STJ, antes de ser enviada a juízo federal para fins de execução. Trata-se de um 

procedimento de contenciosidade limitada, de caráter estritamente formal, sem que seja 

possível rediscutir o mérito da sentença proferida pelo juízo estrangeiro e restringindo-

se às seguintes matérias: 

i) a prolação da sentença pela autoridade competente no Estado 

de origem; 
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ii) a citação do réu ou a configuração da revelia; 

iii) o trânsito em julgado do ato a ser homologado, assim como o 

devido cumprimento dos pressupostos necessários a que seja 

executado, de acordo com as regras do Estado de origem; 

iv) a autenticação consular brasileira, assim como a tradução 

oficial de toda a documentação. 

Antes de o STJ passar a admitir a carta rogatória para efetivação de medidas 

executórias, notadamente em período em que não havia a praxe de se recorrer ao auxílio 

direto, até por desconhecimento do instituto, a homologação de sentença estrangeira era 

a alternativa para efetivação de medidas executórias no território brasileiro. O problema 

é que o instituto não se reveste de praticidade, em função do elevado grau de burocracia 

a que o submete a legislação e em face dos requisitos exigidos, o que o torna 

incompatível com as exigências de agilidade e eficiência no combate à criminalidade 

internacional. Não bastasse a necessidade de tramitação pela via diplomática e de 

concessão de exequatur, somente após esses trâmites prévios é que seria possível iniciar 

a execução pelo juiz brasileiro. Ademais, a exigência de trânsito em julgado da sentença 

inviabilizava seu manejo, na maioria das vezes, para medidas de caráter provisório, para 

cuja efetivação não havia no direito brasileiro nenhum instituto disponível. 

Enfim, o reconhecimento da sentença estrangeira, no direito brasileiro, não 

significa a possibilidade de execução de todos os efeitos da condenação, em particular o 

cumprimento da pena primária, havendo para tanto recurso ao instituto da extradição. A 

disciplina da matéria é feita nos termos do artigo 9º do Código Penal, prescrevendo que 

“a sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as 

mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil” para o fim de “obrigar o 

condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis”, além de “sujeitá-

lo a medida de segurança”61. No mais, no artigo 8º, o Código Penal dispõe que “a pena 

cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando 

diversas, ou nela é computada, quando idênticas”. 

                                                             
61 De Vabres (1947) faz referência a acordos bilaterais do início do século XX, um firmado entre França e 
Mônaco e outro entre França e Espanha, em que se previa a possibilidade de cumprimento de penas 
privativas de liberdade no Estado estrangeiro signatário. 
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7.1.4. AUXÍLIO DIRETO 

Procedimento informal e mais compatível com a realidade atual da 

repressão à criminalidade organizada transnacional, o auxílio direto vem se tornando 

uma modalidade cada vez mais utilizada pelo Estado brasileiro, sendo prevista como 

alternativa de cooperação em vários tratados de que é signatário, multilaterais ou 

bilaterais. Conforme já ressaltado, pelo auxílio direto a cooperação é prestada como se 

um processo nacional fosse, e não mediante a efetivação de uma decisão estrangeira. 

Assim, a postulação de interesse do Estado estrangeiro é submetida à jurisdição 

brasileira, para fins de apreciação de mérito segundo a ordem jurídica brasileira. 

O auxílio direto, pela informalidade, dispensa a via diplomática, sendo todo 

o contato feito através das autoridades centrais, que recebem o pedido e procedem ao 

encaminhamento necessário para atendê-lo. No Brasil, o órgão responsável para tanto é 

o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) 

(ressalvada a previsão de outros órgãos em alguns tratados específicos), que recebe a 

solicitação e a encaminha ao Ministério Público Federal (MPF), quando se trata de 

matéria penal, ou à Advocacia-Geral da União (AGU), quanto à matéria cível, para fins 

de propositura de ação perante a Justiça Federal62. 

Não existe na lei brasileira uma prescrição genérica do auxílio direto como 

instrumento de cooperação, definindo o rito a ser empregado na sua concretização. No 

plano normativo, ele está regulado em alguns tratados, cujo campo de incidência é 

limitado à cooperação dos Estados signatários. Todavia, a cooperação passiva por meio 

de auxílio direto vem sendo feita informalmente, fundada no costume internacional, 

com mera promessa de reciprocidade, nos casos em que não tenha respaldo em tratado, 

em particular quando se torna inviável o manejo da rogatória. 

No entanto, a jurisprudência do STF nunca se posicionou em definitivo 

sobre a constitucionalidade do uso do auxílio direto quando não há previsão em tratado, 
                                                             
62 Embora a discussão sobre a legitimação ativa para ajuizamento da ação objetivando a efetivação da 
medida requerida por auxílio direto não seja uma questão resolvida em definitivo, a praxe tem sido a de 
considerar a do Ministério Público Federal, como titular exclusivo da ação penal pública, quando se tratar 
de matéria penal, e da Advocacia-Geral da União, no tocante à matéria cível. A atribuição a órgãos 
federais se deve ao fato de ser competência privativa do Presidente da República, nos termos do artigo 84, 
VII, da Constituição Federal, manter relações com Estados estrangeiros, o que determina a fixação da 
competência jurisdicional também no nível federal. No mais, sendo a AGU o órgão de representação 
judicial da União (portanto, do Presidente da República) e tendo em vista o interesse do Estado brasileiro 
em se manter cooperativo nas relações internacionais, cabe-lhe a legitimação para buscar o atendimento 
da demanda quando se tratar de natureza cível. 
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com o detalhe de que, no HC 85588, decidiu a Primeira Turma que toda a cooperação 

jurídica internacional em matéria penal deve se realizar através de carta rogatória e de 

homologação de sentença estrangeira. Em outras palavras, nesse precedente turmário, o 

STF decidiu ser inviável o emprego do auxílio direto, que tem se revelado muito mais 

eficaz para fins de cooperação e até mesmo a única alternativa, em alguns casos. 

No STJ, por outro lado, recomendou-se expressamente o uso do auxílio 

direto na CR 998-EX, em que o jusrogante era a Procuradoria da República junto ao 

Tribunal de Parma, na Itália. Tratava-se de uma solicitação de quebra de sigilo bancário 

feita por um magistrado do Ministério Público italiano. O pedido foi remetido ao STJ e 

autuado como carta rogatória, tendo o respectivo exequatur sido negado sob o 

argumento de que, no direito brasileiro, exige-se a intervenção judicial para quebra de 

sigilo bancário, não sendo possível a efetivação da medida em território nacional 

quando decretada por membro do Ministério Público estrangeiro. Se isso não bastasse, 

no caso específico, nem na própria República Italiana detinha competência para tanto a 

Procuradoria da República junto ao Tribunal de Parma. 

De decisão de negativa do exequatur, houve a interposição de embargos de 

declaração, em cujo acórdão a Corte Especial assentou claramente o posicionamento 

segundo o qual não se concede exequatur a carta rogatória para efetivação de medidas 

de segundo grau submetidas à reserva de jurisdição no direito brasileiro, se a decisão do 

Estado requerente não tiver sido proferida por autoridade judiciária. Por outro lado, 

afirmou-se ainda que, em situações como tais, a efetivação da medida deve ocorrer 

mediante auxílio direto, com suporte em decisão judicial brasileira. 

A República Federativa do Brasil e a República Italiana têm em vigor um 

acordo bilateral de cooperação jurídica internacional para a matéria penal. Entretanto, 

até porque se trata de um documento internacional mais antigo, assinado em 1989, não 

existe previsão expressa de cooperação através de auxílio direto, em que pese preverem 

regras de simplificação burocrática. Assim, parece que a jurisprudência do STJ caminha 

para admitir o auxílio direto de forma ampla, o que tende a afirmar o Brasil como uma 

jurisdição cooperativa. 

 7.1.5. AUTORIDADES CENTRAIS 
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Não existe – tal como admite a doutrina – uma única autoridade central no 

Estado brasileiro. Contudo, o órgão que detém mais ampla atribuição nesse campo é o 

Ministério da Justiça, através do Departamento de Estrangeiros (DEEST), quando aos 

pedidos de extradição e de transferência de pessoas condenadas, e do Departamento de 

Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), para as demais 

modalidades de cooperação, conforme disposto no Decreto nº 6.061/2007.  

Existem, no entanto, algumas exceções, previstas em tratados específicos, as 

quais, no âmbito penal, são apenas duas: 

i) o Tratado de Auxílio Mútuo em Matéria Penal entre o 

Governo da República Portuguesa e o Governo da República 

Federativa do Brasil, de 1991, no qual a Procuradoria-Geral da 

República figura como Autoridade Central (Decreto nº 1.320, de 

30/11/1994); 

ii) o Tratado de Assistência Mútua em Matéria Penal entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do 

Canadá (Decreto nº 6.747, de 22 de janeiro de 2009), para o qual 

também a PGR exerce tais funções. 

Na Procuradoria-Geral da República (PGR), foi instituída a Assessoria de 

Cooperação Jurídica Internacional para assistir o Procurador-Geral da República nas 

questões relacionadas ao tema. Além do contato informal com autoridades estrangeiras, 

a Assessoria recebe delegação, entre outras atribuições, para dar encaminhamento aos 

pedidos de cooperação com base nos tratados em que a PGR figura como autoridade 

central, assim como para manifestação na condição de custos legis nos processos de 

homologação de sentenças estrangeiras e na concessão de exequatur em rogatórias. 

Por fim, a despeito de não ser previsto como autoridade central em nenhum 

tratado, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) instituiu a Central de Informações sobre 

Cooperação Jurídica Internacional a fim de oferecer a magistrados subsídios para a 

efetivação da cooperação jurídica internacional, assim como para promover a integração 

entre autoridades judiciárias brasileiras com aquelas de outros Estados. 

7.1.6. REDES DE COOPERAÇÃO 
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O incremento nas ferramentas de comunicação produziu, como já se disse, 

efeitos notáveis na sociedade internacional, a ponto de viabilizar que milhões de pessoas 

estejam conectadas simultaneamente, entabulando relações nos mais diversos domínios, 

com vínculos extremamente tênues e difíceis de submeter ao controle social, quando 

necessário. Essa constante rede de relações tem reflexos, por óbvio, também no plano da 

criminalidade, que hoje também atua segundo esse padrão, o que colocou em xeque as 

políticas de segurança e de justiça orientadas pela lógica clássica de territorialidade e 

soberania. 

Como reação, os Estados – embora talvez sem a agilidade necessária – têm, 

aos poucos, desenvolvido mecanismos de atuação na repressão ao crime transnacional, 

que procuram absorver a própria lógica implementada pelas organizações criminosas, 

como forma de lhe conferir a necessária eficiência. Assim, os Estados têm adotado a 

estratégia de se organizarem em redes para encetar vínculos mais informais de 

relacionamento e facilitar as atividades de cooperação. 

A despeito de essa estratégia ser atualmente utilizada com mais eficiência 

pela União Europeia, através de órgãos como a Rede Judiciária Europeia, a Eurojust e a 

Europol, redes de cooperação têm sido formadas no âmbito da várias organizações 

regionais ou a partir de vínculos geopolíticos entre determinados Estados. Quanto à 

matéria penal, o Brasil integra três delas: 

i) a Rede de Cooperação Jurídica e Judiciária Internacional dos 

Países de Língua Portuguesa63; 

ii) a Rede Iberoamericana de Cooperação Jurídica (IberRede)64; 

                                                             
63 Criada em novembro de 2005, na X Conferência de Ministros da Justiça dos Países de Língua 
Portuguesa, tem duas unidades, sendo uma dedicada à matéria penal penal e outra às áreas civil e 
comercial. É composta pelos seguintes Estados: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, 
Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor Leste. 

64 Sua criação se deu em 2004 em Cartagena de Índias, na Colômbia, seguindo recomendação para tanto 
da VI Cúpula Ibero-americana de Presidentes de Cortes Supremas e Tribunais Superiores de Justiça. 
Busca aprimorar a cooperação jurídica em matéria civil e penal entre os Estados que a integram, bem 
como entabular um sistema de informações sobre as ordens jurídicas destes. É composta por 
representantes dos Ministérios da Justiça, dos Ministérios Públicos e do Poderes Judiciários de 23 
Estados: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, Espanha, 
Guatemala, Guiné Equatorial, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, Porto 
Rico, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. 
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iii) a Rede Hemisférica de Intercâmbio de Informações para o 

Auxílio Jurídico Mútuo em Matéria Penal e de Extradição, 

criada no âmbito da Organização dos Estados Americanos – 

OEA65. 

A estratégia de ação das redes é manter um relacionamento informal e 

permanente entre os Estados integrantes, por meio de pontos de contato (ou de ligação), 

sendo para tanto designadas pelos Estados autoridades com atribuição interna de 

cooperação jurídica internacional, que podem ser do Poder Judiciário, do Ministério 

Público ou mesmo outras que tenham envolvimento na matéria segundo a forma como 

esta se estrutura no direito interno. Os pontos de contato não exercem formalmente a 

cooperação, mas servem de intermediário entre as autoridades nacionais interessadas, 

ativa e passivamente. Através dos pontos de contato, é possível equacionar pendências 

com maior informalidade, como complementação de documentos ou remarcação de 

audiências, assim como tentar viabilizar que os agentes estrangeiros participem do ato a 

ser realizado ou, pelo menos, o acompanhem. 

 

7.2. A COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL PENAL NA EUROPA E 

O PRINCÍPIO DO RECONHECIMENTO MÚTUO 

A paz mundial não poderá ser salvaguardada sem esforços criadores à 
medida dos perigos que a ameaçam. A contribuição que uma Europa 
organizada e viva pode dar à civilização é indispensável para a manutenção 
de relações pacíficas. A França, ao assumir-se há mais de 20 anos como 
defensora de uma Europa unida, teve sempre por objetivo essencial servir à 
paz. A Europa não foi construída. Tivemos a guerra. 

A Europa não se fará de um golpe, nem numa construção de conjunto: far-se-
á por meio de realizações concretas que criem em primeiro lugar uma 
solidariedade de fato. A união das nações europeias exige que seja eliminada 
a secular oposição entre a França e a Alemanha. Com esse objetivo, o 
Governo francês propõe actuar imediatamente num plano limitado, porém 
decisivo. 

[...] 

                                                             
65 Concebida na estrutura da OEA, foi adotada na 5ª Reunião de Ministros da Justiça realizada pela 
organização internacional em 2004 na cidade de Washington, Estados Unidos da América. Trata-se de 
uma rede bem consolidada, composta pelos seguintes Estados: Antígua e Barbuda, Argentina, Bahamas, 
Barbados, Belize, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, Equador, El Salvador, 
Estados Unidos da América, Granada, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, 
Panamá, Paraguai, Peru, República  Dominicana, São Cristóvão e Nevis, Santa Lucia, Suriname, São 
Vicente e Granadinas, Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela. 
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(Trecho da Declaração Schuman de 9 de maio de 1950)66 

Realizações concretas. Era por isso que clamava Robert Schuman na célebre 

Declaração de 09 de maio 1950, na busca de uma Europa unida com o objetivo de servir 

à paz. Seis décadas depois, percebe-se o quão visionário foi o ex-Primeiro-Ministro 

francês naquele seu discurso, diante da construção formidável que se tornou a União 

Europeia. Cerca de dez anos atrás, antes, pois, dos avanços da primeira década deste 

século, François D’Arcy já se impressionava com os resultados do longo processo de 

unificação do continente: 

É difícil definir o que é a União Européia hoje. Durante cinqüenta anos ela 
não parou de transformar-se e de alargar-se, tornando cada vez mais 
complexos seu funcionamento e seu desempenho. Ao mesmo tempo, o 
contexto internacional no qual ela atua mudou completamente (2002, p. 11). 

É indiscutivelmente do continente europeu que têm brotado as recentes 

construções jurídicas mais revolucionárias, nos mais diversos ramos do direito. O 

direito comunitário conseguiu se afirmar, quebrando paradigmas filosóficos clássicos e 

difíceis de serem superados no plano institucional. O fenômeno não tem sido diferente 

no que diz respeito à cooperação jurídica internacional, razão por que o estado de coisas 

quanto ao tema no âmbito da União Europeia, merece uma abordagem à parte, para que 

sejam analisados os novos institutos com os quais se tem enfrentado o desafio de velar 

por segurança e justiça num espaço de fronteiras abertas. 

No contexto atual da União Europeia, redefinir as conexões entre as 

jurisdições penais nacionais não é meramente uma estratégia de eficiência, mas de 

verdadeira sobrevivência da racionalidade implementada na ordem regional, em 

particular com a criação, pelo Tratado de Amsterdã de 1997, do espaço comum de 

liberdade, de segurança e de justiça. A ideia de abrir as fronteiras no espaço Schengen 

(incorporação do acquis Schengen), definida ainda no Tratado de Maastricht de 1992, 

representou um enorme desafio às políticas de segurança e de justiça, impondo a revisão 

dos conceitos tradicionais com que se lida quando se trata da cooperação jurídica 

                                                             
66 Tradução livre: “La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure 
des dangers qui la menacent. La contribution qu'une Europe organisée et vivante peut apporter à la 
civilisation est indispensable au maintien des relations pacifiques. En se faisant depuis plus de vingt ans 
le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe 
n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction 
d'ensemble: elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Le 
rassemblement des nations européennes exige que l'opposition séculaire de la France et de l'Allemagne 
soit éliminée: l'action entreprise doit toucher au premier chef la France et l'Allemagne”. 
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internacional penal, o que pode ser constatado da afirmação de Helmut Satzger e Frank 

Zimmermann: 

A União Europeia enfrenta um problema básico que está provado ser de 
extrema importância quando se trata de combater o crime em nível 
internacional: os indivíduos e criminosos em potencial podem, de um lado, 
tomar vantagem da liberdade em movimento e da abolição das fronteiras 
internas dentro da EU. De outro lado a persecução sempre foi estritamente 
nacional. Isso significa que a persecução pelo estado A termina na fronteira 
interna com o estado B. A persecução transnacional se baseia no tradicional e 
moroso método da cooperação judicial. 

[...] 

Por esse motivo instituições europeias começaram a procurar um novo modo 
de atuação de modo a facilitar a cooperação em matéria penal e desde então 
estão engajadas em um processo um tanto dinâmico para superar os 
obstáculos da persecução transnacional (SATZGER; ZIMMERMANN, 2010, 
p. 401-402). 

É possível considerar o Tratado de Amsterdã como um divisor de águas na 

reformulação do modelo tradicional de cooperação jurídica internacional em matéria 

penal. Todavia, é incorreto avaliar que ele seria o embrião de tudo o que se desenvolveu 

nessa área desde a assinatura do Tratado de Roma de 1957, constitutivo da Comunidade 

Econômica Europeia (CEE), em que já se previa uma cooperação europeia em matéria 

de polícia e de justiça, tanto que, em 1959, o Conselho da Europa adotava uma 

Convenção Europeia de Auxílio Judiciário Mútuo em Matéria Penal. 

O objetivo traçado no Tratado de Roma era a constituição de um mercado 

comum, fase de um processo de integração regional que pressupõe a liberdade de 

circulação intrazona dos fatores de produção (pessoas, produtos, serviços e capitais), a 

fim de dinamizar a economia dos Estados integrantes do bloco. Porém, é evidente que 

essa maior liberdade de circulação impactava na criminalidade, já que a abertura do 

espaço transfronteiriço beneficiava também as atividades ilícitas, de modo a exigir a 

implementação de medidas de cooperação interestatais. 

Os avanços foram mais lentos no início. Formalmente, a cooperação policial 

somente se iniciou em 1976 com a criação dos Grupos de TREVI. Com o Ato Único 

Europeu de 1987, veio a ideia de concepção de um mercado sem fronteiras como forma 

de fortalecer a liberdade de circulação dos fatores de produção, assim como ganhando 

relevo a ideia de um “espaço judiciário europeu” como forma de se garantir uma 

política adequada de segurança e justiça no bloco regional. 
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O ano de 1992 representa um marco no projeto de integração da Europa, 

com a consolidação dos objetivos traçados no Ato Único Europeu, com a celebração do 

Tratado de Maastricht, constitutivo da União Européia. No texto, os Estados dão 

demonstração inequívoca do compromisso comum de construir uma nova Europa. Pela 

primeira vez na história, um processo de integração estabelece objetivos comuns que 

exorbitam o campo eminentemente econômico e confere ao projeto uma vocação de 

unidade política, ao instituir, por exemplo, a cidadania europeia.  

Pelo texto do Tratado de Maastricht, a CEE passou a ser designada de 

Comunidade Europeia e foi criada a União Europeia, uma nova estrutura política e 

econômica em três pilares, sendo um comunitário e dois intergovernamentais. No pilar 

comunitário, estavam representados o mercado único, a União Europeia, a União 

Econômica e Monetária, a Política Agrícola (PAC) e os fundos estruturais e de coesão. 

Como pilares intergovernamentais, o tratado dotou os Estados membros de mecanismos 

de cooperação em matérias de Política Exterior e Segurança Comum (PESC) e de 

Justiça e Assuntos Internos (JAI). 

A cooperação jurídica internacional em matéria penal foi enquadrada no 

Terceiro Pilar, de Justiça e Assuntos Internos (JAI), enquadrado como assunto de 

“interesse comum”. Desse modo, estabeleceu-se que as políticas relativas ao tema 

seriam elaboradas no quadro do Conselho da Europa, sob o formato intergovernamental, 

em que o processo decisório é mais lento, já que não se lhe aplica o princípio do efeito 

direto. 

Com o Tratado de Amsterdã de 1997, mas com vigência a partir de 1999, a 

matéria cresce em importância com a proposta de construção europeia assentada em três 

pilares: liberdade, segurança e justiça. A despeito de se ter deslocado para o Primeiro 

Pilar, de caráter comunitário, algumas matérias relativas à liberdade de locomoção, as 

previsões relativas à cooperação judiciária e policial permaneceram no Terceiro Pilar, 

ainda sob a lógica intergovernamental. 

No entanto, o Tratado de Amsterdã determina se inicie um processo de 

“facilitação e aceleração”, nele expressamente previsto no artigo 31º, alínea a, da 

cooperação entre os ministérios e as autoridades judiciárias (ou outras equivalentes dos 

Estados Partes), no que se refere à tramitação dos processos judiciais e à execução das 

decisões. Dedica-se o Título VI do tratado especificamente à cooperação policial e 
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judiciária em matéria penal, no qual se enfatiza a importância do combate à 

criminalidade organizada, prevendo a aproximação das legislações penais nessa matéria, 

assim como ao terrorismo e ao tráfico de drogas. O preceito foi reiterado no Tratado de 

Nice de 2001, em cujo texto não se inovou propriamente quanto à matéria, mas a 

“aceleração” do processo se deu mais concretamente após os atentados de 11 de 

setembro de 2001, em Nova Iorque. 

Pouco antes, em vista do objetivo fixado no Tratado de Amsterdã de formar 

um espaço europeu de liberdade, de segurança e de justiça, o Conselho Europeu de 

Tampere, em 1999, debruçou-se exclusivamente sobre essa matéria e definiu que o 

reconhecimento mútuo deveria ser a pedra angular da cooperação judiciária penal entre 

os Estados integrantes da União Europeia. Posteriormente, foi realizada nova reunião do 

Conselho Europeu em novembro de 2004, no qual foi criado o Programa da Haia, em 

sequência ao Programa de Tampere, como forma de fortalecer o espaço europeu de 

liberdade, de segurança e de justiça. Enfim, em 2010, foi estabelecido o Programa de 

Estocolmo, para vigência até 2014, também com um plano de ação para reforçar o 

espaço europeu de liberdade, de segurança e de justiça. 

No plano institucional, uma mudança significativa veio com o Tratado de 

Lisboa de 2007, celebrado em função do fracasso do projeto de Tratado que estabelece 

uma Constituição para a Europa. São extintos os pilares intergovernamentais, sendo o 

espaço de liberdade, de segurança e de justiça “comunitarizado”, com o enquadramento 

da cooperação judiciária e policial no âmbito da competência partilhada entre a União e 

os Estados membros, submetida ao procedimento legislativo ordinário, caracterizado 

pela competência do Parlamento e do Conselho da Europa, este por maioria qualificada. 

O Tratado de Lisboa, em vigor desde 2009, teve entre suas principais 

características o fortalecimento das competências comunitárias, o que, como se pode 

perceber, teve impacto no espaço europeu de liberdade, de segurança e de justiça. Desse 

modo, indiretamente isso representa um reforço também para a cooperação jurídica em 

matéria penal, haja vista a possibilidade de se legislar quanto à matéria através do 

direito comunitário, com a aplicação do princípio do efeito direto e a competência de se 

exercer o controle jurisdicional comunitário. Ademais, o Tratado de Lisboa prescreve 

expressamente o reconhecimento mútuo como princípio da cooperação jurídica penal na 

União Europeia. 
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No entanto, desde a assinatura do Tratado de Amsterdã, foram muitas as 

inovações concebidas quanto ao tema da cooperação jurídica internacional, que se 

assentou em alguns eixos: 

i) aprimoramento da cooperação; 

ii) aproximação das legislações penais como instrumento 

facilitador da cooperação; 

iii) facilitar a extradição; 

iv) prevenir conflitos de jurisdição; 

v) harmonizar a legislação em relações a alguns crimes de maior 

gravidade, inclusive no tocante às penas; 

vi) criar atores europeus para desempenhar a cooperação 

jurídica internacional em matéria penal. 

Como forma de atingir esses objetivos, várias medidas foram tomadas. 

Como medidas principais, tem-se, inicialmente, em 1998, a criação da Rede Judiciária 

Europeia, objetivando facilitar a cooperação judiciária penal via implementação de 

pontos de contato nacionais, que devem ser acionados sempre que se entender 

pertinente para superar alguma dificuldade que vem sendo encontrada na efetivação de 

uma medida de cooperação. Depois, em 2000, é assinada em Bruxelas nova Convenção 

Relativa ao Auxílio Judiciário Mútuo em Matéria Penal entre os Estados da União 

Europeia.  

Com a “aceleração” do processo, após os eventos fatídicos de 11 de 

setembro de 2001, veio, em 2002, a instituição da Eurojust, verdadeiro ator europeu de 

efetivação da cooperação judiciária penal, com a finalidade de reforçar o combate às 

formas graves de criminalidade, sendo composta por um representante destacado de 

cada Estado, que pode consistir num membro do Ministério Público, num juiz ou numa 

autoridade policial. Ainda em 2002, foram emitidas duas importantes Decisões-Quadro 

no âmbito do Conselho da Europa, a primeira sobre terrorismo e a segunda, de extrema 

importância, com a criação do mandado de detenção europeu, que absorveu a ideia de 

reconhecimento mútuo de decisões judiciais em matéria penal. 
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Segundo Kai Ambos: 

Reconhecimento mútuo em sentido amplo, como reconhecimento 
incondicional de decisões estrangeiras com efeitos automáticos ao Estado 
requerido, por assim dizer, conduz a uma cooperação jurídica e funcional dos 
órgãos judiciários sem intermediação ministerial e tem sido desde sempre o 
ponto central de ataque dos críticos dos esforços de harmonização no campo 
penal (2010, p. 494). 

Quando introduzida a ideia pelo Conselho Europeu de Tampere de 1999, o 

princípio do reconhecimento mútuo fora então definido como pedra angular da política 

de cooperação judiciária penal da União Europeia, no contexto do espaço europeu de 

liberdade, de segurança e de justiça. Atualmente, encontra-se consagrado de forma 

definitiva no próprio texto do Tratado de Lisboa, sendo o princípio por meio do qual se 

revolucionou todo o ideário clássico da cooperação jurídica internacional penal, a ponto 

de já se indagar sobre a emergência de um direito penal europeu, já que o reforço desta 

enseja naturalmente uma aproximação das legislações penais internas. 

O mandado de detenção europeu não é o único instituto fundamentado no 

princípio do reconhecimento mútuo, porém é certamente o mais importante. Implica que 

uma decisão judicial proferida por uma autoridade judiciária estatal, legitimada pelo 

direito interno de um Estado e em conformidade com ele, deve surtir efeito pleno e 

direto para fins de execução no território dos demais Estados da União Europeia como 

se se tratasse de uma decisão nacional. Não se trata de uma decisão automática, já que 

há o controle por uma autoridade judiciária de execução. No entanto, dispensa-se toda a 

tramitação burocrática através das vias diplomáticas e de ministérios. 

O princípio do reconhecimento mútuo implica o rompimento radical com os 

paradigmas tradicionais de cooperação fundados no conceito de soberania estatal. Com 

a concepção de um espaço comum de liberdade, de segurança e de justiça, surge a 

lógica de soberanias partilhadas, com uma relação de parceria no combate ao crime. 

Assim, a persecução penal nesse espaço é um objetivo também partilhado, tanto que se 

abandona a dicotomia entre cooperação ativa, sob o referencial do Estado requerente, e 

de cooperação passiva, do Estado requerido. Nessa partilha de soberanias, fala-se em 

Estado emissor e Estado de execução da decisão, com a dispensa de exequatur como 

uma manifestação permissiva soberana de introdução da decisão estrangeira na ordem 

jurídica estatal. 
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O fundamento do princípio do reconhecimento mútuo é a ideia de confiança 

mútua. Significa dizer que os Estados confiam na juridicidade da produção judiciária, 

bem como na legitimidade dos sistemas penais e processuais penais dos demais Estados, 

fundados na rule of law e na garantia de direitos fundamentais ao acusado, através de 

uma proteção equivalente assegurada pela Convenção Europeia dos Direitos do Homem 

de 1950. Desse modo, ainda que não haja absoluta identidade de sistemas, a garantia de 

proteção equivalente justifica sejam desprezadas certas diferenças, a fim de justificar 

uma cooperação muito mais simplificada. 

No específico caso do mandado de detenção europeu, é possível afirmar que 

ele torna sem sentido o instituto da extradição. Ora, a expedição do mandado viabiliza a 

entrega da pessoa a partir da mera decisão judicial do Estado de origem, sem que seja 

necessário qualquer pedido formal de governo pelo Estado requerente e aquiescência 

sob as mesmas características pelo Estado requerido. Há mero controle da decisão 

judicial no Estado de execução, competência atribuída à própria autoridade judiciária, 

com a fixação de prazos curtos para cumprimento. 

O controle da execução do mandado decorre da existência de condições de 

entrega da pessoa, que haverá de ser recusada se estiverem presentes algum dos motivos 

de não execução, sendo alguns obrigatórios e outros facultativos. A propósito, convém 

registrar que o princípio da dupla incriminação não constitui motivo de não execução, 

pelo menos no que diz respeito a alguns crimes previstos numa lista constante da 

Decisão-Quadro que regula o instituto. Em relação aos crimes que não figuram nessa 

lista, ainda assim é possível a entrega, sendo a não dupla incriminação condição apenas 

facultativa de entrega. 

Com a consolidação de um espaço penal comum, era preciso conciliar a 

existência deste com as diferenças entre sistemas penais internos. Desse modo, a criação 

de uma lista de crimes mais sensíveis em relação aos quais não se aplica o princípio da 

dupla incriminação, evitando a respectiva abolição geral, foi um mecanismo interessante 

de preservação de soberanias, cuja partilha se dá através de cessão de parcelas pelos 

Estados, sendo, pois, residual e atrelada à necessidade de consecução de interesses 

comuns. 
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TÍTULO II – A COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL PENAL-

TRIBUTÁRIA 

1. FUNDAMENTO HISTÓRICO DO PODER DE TRIBUTAR 

Enviaram seus discípulos com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, 
sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus em toda a verdade, 
sem te preocupares com ninguém, porque não olhas para a aparência dos 
homens. Dize-nos, pois, o que te parece: É permitido ou não pagar o imposto 
a César? Jesus, percebendo a sua malícia, respondeu: Por que me tentais, 
hipócritas? Mostrai-me a moeda com que se paga o imposto! Apresentaram-
lhe um denário. Perguntou Jesus: De quem é esta imagem e esta inscrição? 
De César, responderam-lhe. Disse-lhes então Jesus: Dai, pois, a César o que é 
de César e a Deus o que é de Deus. Esta resposta encheu-os de admiração e, 
deixando-o, retiraram-se (Mt, 22:6-22). 

O contribuinte norte-americano que precisar se dirigir à sede do Internal 

Revenue Service, em Washington, irá deparar-se na entrada do prédio com a inscrição 

de uma citação de Oliver Wendell Holmes, Jr., célebre Associate Justice da Suprema 

Corte dos Estados Unidos entre 1902 e 1932: “Taxes are what we pay for a civilized 

society” (“Tributos são o que pagamos por uma sociedade civilizada”). Trata-se de uma 

afirmação extraída do voto dissidente do magistrado no caso Compañia General De 

Tabacos De Filipinas vs. Collector of Internal Revenue, de 1927, destacada por Charles 

Adams (1999) em obra na qual faz extensa análise da influência da tributação no curso 

da história das civilizações. 

O tributo é um instituto cuja origem se perde nos tempos, remontando às 

sociedades mais primitivas, nas quais, como já se assentou, o fundamento do direito era 

estritamente religioso. O tributo nasceu como “um sacrifício aos deuses por meio do 

sacerdote” (DI MALTA; MARTINEZ, 1986, p. 12)67. Especula-se na antropologia que 

as primeiras contratações firmadas pelo homem tiveram, no outro polo da relação, os 

espíritos dos mortos e os deuses, considerados proprietários de todas as coisas, sendo a 

vida após a morte uma das crenças mais primitivas. Com o ritual da oferta e da libação, 

o ser humano ficava em paz com os seus ancestrais mortos, tornando-os seus deuses 

protetores e evitando que a ira destes recaísse sobre si (SANTOS, 2003).  

O culto aos mortos é a gênese da religião e se expressava primitivamente 

pelo sacrifício (daí a aproximação semântica entre os adjetivos sagrado e religioso), 

                                                             
67 Tradução livre: “L’impôt a été d’abord un sacrifice aux Dieux via le prêtre”. 
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uma forma de retribuir as dádivas recebidas dos deuses e também de se comunicar com 

eles em cerimônias repletas de rituais. O profano conseguia atingir os deuses através do 

sacrifício, que poderia ser, no limite, uma vida humana, porém, na maioria das vezes, 

correspondia a um sacrifício pessoal, como fruto do trabalho (da agricultura, da caça, da 

pesca), como se depreende do exemplo do Egito Antigo, em meados do ano 2650 a.C., 

quando todo o povo foi sujeito à tributação in natura a fim de construir a pirâmide de 

Quéops. 

O tributo inicia seu processo de secularização quando o sacrifício, de um 

ritual de purificação, de mera retribuição aos deuses e com uma “lógica de holocausto” 

(SANTOS, 2003), assume um caráter redistributivo, com os espíritos consentindo que 

os dons fossem entregues a determinados grupos menos abastados, como os pobres, os 

órfãos, as viúvas. Gradativamente, forma-se um conteúdo ético – ainda religioso – em 

torno do sacrifício, que se transforma numa espécie de “dom pacífico” (DI MALTA; 

MARTINEZ, 1986) inicialmente aos deuses, por intermédio do sacerdote, figura depois 

laicizada em entidades como o príncipe e o Estado. 

Essa tensão entre o religioso e o laico é perceptível com muita clareza no 

trecho bíblico com que se inicia este tópico, no momento em que Jesus, ao ser indagado 

sobre se era lícito pagar tributos a César, tomou em suas mãos uma moeda, na qual se 

gravava a imagem deste, e respondeu: “Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o 

que é de Deus” (Mt, 22:21). Nesse momento, já se esvaía o caráter religioso do tributo, 

para ser reconhecido como um instituto fundamentado em necessidades humanas. 

Por outro lado, a ideia primitiva de tributo como expressão religiosa, em que 

pese ter sido a primeira, não foi a única. De uma perspectiva semântica de doação, de 

unilateralidade (donum), o tributo passa a assumir uma feição cada vez mais bilateral, 

inicialmente como uma súplica da autoridade ao povo para atender a uma finalidade 

determinada (precarium) e posteriormente como uma ajuda devida (adjutorium), em 

que a oferta já se afirmava também como um dever ético. Não tardou, todavia, para que 

o tributo adquirisse caráter obrigatório, o que, na Antiguidade, ocorreu em função de 

necessidades bélicas (SANTOS, 2003). 

Desse modo, num segundo momento, porém em período ainda bastante 

remoto, o tributo vai estar associado à figura do saque, mediante a pilhagem das 

comunidades vencidas em confrontos bélicos: “Outorgado ao seu Príncipe, para que ele 
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o torne vencedor, ou pago ao Príncipe deles, porque este acaba de vencê-lo, o tributo é 

ao mesmo tempo meio e sanção de guerra” (DI MALTA; MARTINEZ, 1986, p. 16). O 

saque era uma prática muito antiga das sociedades primitivas, quando estas já detinham 

uma rudimentar organização em tribos, tanto que a defesa é considerada a primeira 

despesa pública a justificar as entradas para respectivo custeio (GIULIANI, 2002). 

Os níveis mínimos de institucionalização no seio das sociedades primitivas 

ocorreram a passos curtos e os saques, no princípio, eram absolutamente intempestivos 

e desregrados. Com o passar do tempo, esses confrontos bélicos receberam um mínimo 

de racionalidade, para que a paz fosse estabelecida mediante o pagamento de um tributo 

aos vencedores, que poderia ser fixo ou permanente, evitando que estes se apoderassem 

das terras e dos pertences dos vencidos. Assim, o tributo representou, em determinados 

momentos da história mais remota, um instrumento de submissão de vencidos aos 

vencedores, em substituição à escravização de prisioneiros de guerra. 

Nenhuma civilização na história deixou de cobrar tributo a partir do 

momento em que adquiriu um mínimo de organização e desenvolvimento econômico a 

ponto de se dispor de um excedente da produção, havendo vestígios arqueológicos que 

demonstram a sua existência há cerca de seis mil anos entre os sumérios, civilização 

fértil da Baixa Mesopotâmia que emergiu entre os rios Tigre e Eufrates. Datam de cerca 

2700 a 2500 a.C. registros arqueológicos que demonstram esse fato, representados por 

tábuas de ferro provenientes de Lagash expondo queixas da população sobre a cobrança 

excessiva de tributos. 

Elementos arqueológicos também indicam que a civilização egípcia contava 

com um avançado sistema tributário, em função do qual foi possível a construção e 

manutenção do império. Os tributos, no Egito Antigo, eram cobrados pelos escribas, 

agentes de grande prestígio junto aos faraós e responsáveis pela cobrança de tributos 

(ADAMS, 1999). Segundo afirma Susana Aires de Sousa, “o próprio colapso do Egito 

como império durante o reinado do faraó Aquenaton não terá sido alheio a razões 

fiscais” (2009, p. 22), em função da enorme perda de receita no momento em que ele 

decidiu substituir a adoração de vários deuses por um só, Aton, obrigando-o a despender 

do tesouro na construção de novos templos, além de outras medidas de caráter tributário 

com fundo religioso. 
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A relação entre o tributo e a guerra foi sempre muito íntima na Antiguidade. 

Na Grécia, os cidadãos atenientes, comumente isentos do recolhimento de tributos 

diretos, eram obrigados ao pagamento da eisphora em tempo de guerra, incidente sobre 

o patrimônio: a terra, os edifícios, os escravos, o gado, o mobiliário e o dinheiro. A 

eisphora foi muito importante para cobrir as despesas da Guerra do Peloponeso (431 a 

404 a.C), as quais, de tão elevadas, geraram nos atenienses uma aversão aos tributos. 

Em tempo de paz, a tributação direta era exigida tão somente dos estrangeiros, através 

da metoïkion. 

A civilização grega era fragmentária, tendo em Atenas a cidade-estado que 

mais floresceu. Por isso, foi também nela que se verificou o crescimento das exigências 

financeiras a fim de propiciar a manutenção dos bens coletivos. Essas despesas eram 

normalmente custeadas por meio de tributação indireta de atividades econômicas e do 

uso de bens públicos. Ademais, à falta de tributação direta, à exceção da eisphora em 

tempo de guerra, os cidadãos mais abastados participavam de uma espécie de esforço 

coletivo no pagamento das chamadas liturgias, por meio das quais eram convocados a 

assumir o financiamento de um serviço público por um determinado período de tempo.  

Como se pode perceber, os gregos fizeram uso de algum critério de justiça 

na cobrança de tributos, evitando-se em Atenas, quando possível, onerar os cidadãos, o 

que não se aplicou aos estrangeiros, característica absorvida pela civilização romana, 

onde a tributação direta do cidadão era praticamente inexistente, ressalvada a cobrança 

do tributum em situações excepcionais, como a guerra, tal como ocorria em Atenas com 

a eisphora, e a munera, que era muito semelhante às liturgias gregas. Em linhas gerais, 

as exigências financeiras de Roma eram satisfeitas por meio de tributos indiretos 

comerciais, além da tributação cobrada dos coloni, os povos dominados, dos quais se 

cobrava o tributum capitis. 

No período republicano, ante a deficiência da estrutura de arrecadação de 

tributos, essa atividade foi terceirizada aos publicanos, que arrematavam o serviço em 

hasta pública, para uma determinada região e por um período de tempo, recolhendo aos 

cofres públicos o valor estabelecido no contrato de adjudicação (SANTOS, 2003). Se 

esse sistema era bastante cômodo, causou, por outro lado, um enorme descontentamento 

nos povos dominados, tendo em vista os excessos praticados na cobrança de tributos 

pelos publicanos, como forma de aplacar a própria ganância. Outro fator importante de 
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descontentamento se deu com os abusos praticados pelos governadores provinciais, que 

não escondiam a intenção de assumirem o cargo com o objetivo de enriquecer, ainda 

que à custa da pilhagem desmedida dos povos dominados. 

No período imperial, surge o fiscus, a fortuna pessoal do príncipe, ao lado 

do aerarium populi, composto pelos fundos públicos, sendo autônomos entre si, cada 

qual com um corpo próprio de funcionários. No entanto, com a fusão de ambos, num 

momento seguinte, mediante a absorção do aerarium populi pelo fiscus, a tributação se 

torna desmedida, estando apenas ao talante do imperador (MARTÍNEZ, 2000). Esse 

fator causou insatisfação dos cidadãos, que se tornava mais grave pela circunstância de 

que também os povos dominados vinham descontentes com os abusos praticados por 

publicanos e governadores, levando a civilização romana à ruína e abrindo espaço para 

as conquistas dos povos germânicos. 

Com a decadência do Império Romano, vem então a fragmentação política 

característica do sistema feudal que predominou na Alta Idade Média, em que o tributo 

perdeu muito de sua importância, até pelo enfraquecimento do poder do monarca. 

Ademais, era disseminada a ideia religiosa de que a tributação excessiva era pecado, o 

que favoreceu a limitação do poder real de se instituir tributos, sendo as despesas do rei 

arcadas por meio de seu próprio patrimônio pessoal. 

Esse declínio do tributo foi possível graças à ruralização da sociedade no 

período medieval. Com a perda da rota mediterrânica em função das conquistas árabes, 

o comércio europeu se paralisou e as cidades praticamente desapareceram, dispensando 

a oferta de serviços públicos. O homem migrou para o campo, onde estabeleceu 

relações com a terra, assumindo obrigações propter rem prestadas em favor daquele que 

estivesse na posição de senhor local. Essas obrigações se dividiam em ajuda militar e 

ajuda material, sendo esta, designada de talha, expressa de forma pecuniária em quatro 

momentos: “1) a necessidade de pagar o resgate do senhor, sempre que este fosse feito 

prisioneiro; 2) quando o filho mais velho do senhor fosse feito cavaleiro; 3) o 

casamento da filha mais velha do senhor; 4) a participação do senhor numa cruzada” 

(SANTOS, 2003, p. 67). 

Quando se tratava das classes servis, em geral os camponeses, além dessas 

talhas extraordinárias, eram exigidas as ordinárias, normalmente duas vezes por ano 
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segundo o costume local. Além disso, eles estavam submetidos ao pagamento de outras 

exações: 

i) banalidades, decorrentes do senhorio banal (espécie de dever 

de manter a lei e a ordem, assim como o correspondente poder 

de mandar e punir), expressas na faculdade do senhor de impor 

obrigações suplementares; 

ii) corveia, por meio qual o senhor exigia a todos que dele 

dependiam que participassem nos trabalhos em seus domínios; 

iii) comedoria, direito do senhor de, quando em viagem em seus 

domínios, obter alojamento e alimentação na casa dos súditos; 

iv) censo, prestação associada ao uso da terra; 

v) taxas judiciais, associadas à administração da justiça por parte 

dos senhores feudais; 

vii) direitos de circulação, cobrados pelos senhores sobre os 

escassos fluxos comerciais em seus domínios. 

Na Baixa Idade Média, voltava a florescer um novo comércio dentro das 

cidades, o que fomentou o desenvolvimento da tributação de nível local – que, aliás, se 

origina desse período – como forma de viabilizar o oferecimento de certos serviços à 

população (SANTOS, 2003). Todavia, o comércio também ensejou o rompimento das 

bases econômicas do sistema feudal, o que politicamente propiciou o fortalecimento do 

poder real, despertando o desejo de conquista de novos espaços e, em consequência, a 

deflagração de guerras por disputas de terras. 

As receitas privadas do monarca não eram suficientes para enfrentamento 

das exigências financeiras decorrentes dos custos decorrentes dos conflitos bélicos, daí 

porque, inicialmente, os reis, em face das restrições de origem medieval ao poder de 

tributar, recorriam a comerciantes e banqueiros na captação de recursos, o que lhes 

trouxe enorme endividamento, posteriormente negociado através da concessão de títulos 

de nobreza. Quando a situação se tornou insustentável, não restou alternativa senão a de 

recorrer a instrumentos fiscais, o que se deu inicialmente por meio da absorção da talha 
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feudal, de natureza extraordinária, para transformá-la numa talha real. Nesse momento, 

o Estado dominial passou à condição de Estado fiscal (SANTOS, 2003). 

Contudo, de receita extraordinária, o tributo assumiu progressivamente uma 

condição de permanente, tendo em vista as despesas da Coroa, as quais, na Idade 

Moderna, não cessaram de aumentar, em especial quando se formou uma burocracia em 

torno da administração do Estado. Se isso não bastasse, na sociedade moderna, a não 

tributação era um privilégio de classes, o que causava imensa revolta naqueles que eram 

obrigados a arcar com as elevadas despesas do monarca e de sua corte. Desse modo, 

ressalvada a Inglaterra, onde a limitação à tributação foi formalizada na Magna Charta 

(1215), sendo depois reafirmada, já na Idade Moderna, na Petition of Rights (1628) e na 

Bill of Rights (1689), o poder real de exigir tributos se tornou cada vez mais frequente e 

absoluto, com a extinção das assembleias que haviam sido criadas, em muitos Estados, 

a fim de autorizar a criação de tributos. 

No final da Idade Moderna, a situação havia se tornado insustentável, com o 

exponencial crescimento das despesas da Coroa e o esgotamento das possibilidades de 

financiamento pelas classes não privilegiadas. O fator tributário, associado a outros não 

menos graves, a exemplo do penal, terminou por deflagrar, sob os auspícios do 

pensamento iluminista, o movimento que culminou com a Revolução Francesa e a 

consequente Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, em cujo texto 

se afirmou categoricamente a competência do órgão legislativo e representativo para 

autorizar a cobrança de tributos. 

Veio então a limitação ao poder de tributar, dirigida essencialmente ao ente 

estatal, outrora representado, no Antigo Regime, pela pessoa do monarca soberano. Essa 

limitação detinha fundamento nitidamente contratualista, sob inspiração das ideias de 

Locke e Rousseau. A tributação atentava contra a liberdade e, por isso, era de se exigir, 

para a respectiva concretização, a aceitação dos contribuintes por meio de seu órgão 

representativo. A tributação absorvia a ideia de liberdade positiva, de autolimitação em 

benefício da convivência em sociedade. 

Nesse momento, surgem os contornos necessários para o desenvolvimento 

de uma teoria de cunho liberal em torno do tributo, tal como ocorreu com o direito a 

partir da figura da pena, abrindo espaço para o reconhecimento da autonomia do direito 

tributário. Essa tendência começou a ganhar maior dimensão durante o século XIX, com 
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a consolidação de certos princípios liberais aplicáveis à tributação: a universalidade, a 

igualdade e a proporcionalidade. Eram, desse modo, eliminados os privilégios de classe 

característicos do Antigo Regime, assim como fixados limites ao exercício do poder de 

tributar em vista da necessidade de se assegurar a propriedade individual. Da mesma 

forma, concebeu-se que a autorização para cobrança de tributo não seria permanente, 

porém anual, daí surgindo os instrumentos orçamentários. 

Nos sistemas jurídicos filiados à família da common law, os limites estatais 

ao poder de tributar estavam implícitos na cláusula due process of law, a partir de cujo 

sentido a Suprema Corte norte-americana promoveu ao longo dos anos a construção de 

alguns postulados aplicáveis à tributação, qualificados de cardiais por Antônio Roberto 

Sampaio Dória: 

a) inexistência do direito do contribuinte à contraprestação direta pela 
cobrança de impostos e, contrariamente, o reconhecimento desse direito no 
caso das taxas e das contribuições de melhoria;  

b) necessidade de destinação pública da receita tributária;  

c) limitação da competência tributária do Estado aos atos, fatos, negócios ou 
pessoas vinculados a seu território; 

d) igualdade perante os tributos; 

e) vedação de tributos impeditivos de atividade lícitas; 

f) proibição de tributos confiscatórios; 

g) respeito à capacidade contributiva objetiva do sujeito passivo tributário 
(1986, p. 36). 

O século XIX foi particularmente importante para a tributação haja vista a 

Revolução Industrial. Foi um período de incremento da produção, gerando significativo 

excedente econômico, propício à criação de novas bases tributáveis. Por outro lado, as 

demandas sociais do período exigiram fossem repensadas as formas de distribuição da 

riqueza, surgindo os programas assistenciais que impactaram fortemente nas despesas 

públicas e exigiram a elevação das receitas em contrapartida. 

Essa redistribuição da riqueza era embrião de uma lógica intervencionista 

do Estado, que se consolidou na primeira metade do século XX, sob o ideário de John 

Maynard Keynes, mediante o impulso histórico promovido pelas duas Grandes Guerras 

e pela crise financeira de 1929. Durante o século XX, contrariando a lógica de Estado 

mínimo que pregavam os liberais, o Estado amplia as suas competências, com a 

consolidação do Estado de Bem-Estar Social e, por conseguinte, as suas fontes de 
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receitas, inclusive com recurso à dívida pública, a fim de evitar a elevação da carga 

tributária. 

No início do século XXI, o mundo vivencia a crise dos sistemas financeiros 

dos Estados desenvolvidos em função de colapsos nas dívidas públicas causados pelo 

financiamento de déficits em patamares insustentáveis. Como a economia internacional 

opera globalmente interligada, a crise se projetou em escala mundial, suscitando nova 

discussão sobre as fontes de receitas dos Estados, com possíveis reformas na forma de 

pensar o gasto público. 

Segundo Nouriel Roubini e Stephen Mihm: 

O tempo de enfrentar questões de risco moral, e todas as demais fraquezas do 
sistema financeiro, é quando a crise imediata tiver passado. Uma crise 
financeira é uma coisa terrível demais, e não pode ser desperdiçada: ela abre, 
embora rapidamente, a possibilidade de reformas reais e duradouras no 
sistema financeiro global. Assim como a Grande Depressão varreu as 
contradições corporificadas por Hoover e as substituiu pela coerência de 
Keynes, a Grande Depressão promete trazer novos meios de compreender e, 
acima de tudo, prevenir as crises (ROUBINI; MIHM, 2010, p. 200). 

A carga tributária tem papel relevantíssimo nesse debate sobre reformas do 

sistema financeiro global, na busca de soluções para viabilização do equilíbrio fiscal, a 

fim de evitar a insolvência no mercado financeiro. A discussão gira em torno do correto 

controle da tributação, no limite de não desestimular a atividade produtiva e, por outro 

lado, de não gerar perdas sociais importantes. Dessa tensão entre o social e o econômico 

vão surgir os instrumentos jurídicos que regularão o tributo neste século. 

A tensão não tem se esgotado no plano das ideias. Mundo afora, focos de 

resistência, por vezes violentos, têm surgido em protesto contra o arrocho fiscal, que 

interfere no patrimônio jurídico dos cidadãos. Nos Estados Unidos, ganhou força uma 

ala conservadora do Partido Republicano, a Tea Party, inspirada no famoso episódio de 

1770, quando, após vários confrontos entre ingleses e colonos por conta da exploração 

da metrópole, os comerciantes de Boston, disfarçados de índios, jogaram no mar 

carregamentos de chá, em protesto contra as imposições tributárias. 

 

2. O TRIBUTO COMO ELEMENTO DE CONEXÃO ENTRE O ESTADO E O 

INDIVÍDUO 
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2.1. ATIVIDADE TRIBUTÁRIA COMO PRESSUPOSTO DE ATENDIMENTO 

ÀS NECESSIDADES COLETIVAS 

Os tributos são o combustível que move a civilização. Não existiu civilização 
que não tributou. [...] Quando olhamos para as nossas raízes antigas, não 
temos nenhuma ilusão sobre a tributação e o seu perigo potencial para o que 
qualquer civilização deve sustentar. Quando tributamos, lidamos com fogo e, 
sem controles apropriados e o devido cuidado, é possível queimarmos tudo o 
que construímos, de modo que as nossas esperanças por um mundo melhor 
podem se esvair com a fumaça. Por outro lado, tributos corretamente 
controlados construíram grandes nações e trouxeram muitos benefícios aos 
seus habitantes. No mundo antigo, as modalidades corretas de tributos 
produziram a magnificência da Grécia, foram o coração da grandeza de 
Roma e até o sucesso e a popularidade de César (ADAMS, 1999, p. 1, 3)68. 
 

A razão humana custa caro. Conforme se avança no desenvolvimento da 

civilização, as necessidades humanas tendem a ser crescentes, exigindo, para atendê-las, 

incremento econômico progressivo e racionalidade cada vez maior no uso dos recursos 

disponíveis. Isso ocorre porque, quanto mais complexas se tornam as necessidades do 

homem, diminuem as possibilidades de ele as prover por si só, sem o auxílio de um 

oneroso aparato institucional. Este, além de viabilizar a consecução das necessidades 

humanas, tem também por objetivo administrar a escassez, de modo a possibilitar a 

convivência pacífica e civilizada. 

Friedrich Engels, na obra A origem da família, da propriedade privada e do 

Estado (2011), desenvolve uma teoria da história fundamentada no método materialista-

histórico que havia criado juntamente com Marx. Como premissa de trabalho, recorre às 

descobertas de Lewis H. Morgan, antropólogo norte-americano, que estabelece, para as 

sociedades primitivas, três estágios pré-históricos de cultura:  

i) o estado selvagem, período no qual a subsistência humana se 

dá através da apropriação de bens de produtos da natureza 

prontos para consumo, sendo as produções artificiais do homem 

destinadas especificamente a facilitar essa tarefa; 

                                                             
68 Tradução livre: “Taxes are the fuel that makes civilization run. That is no civilization that did not tax. 
[…] When we look to our ancient roots, we will have no illusions about taxation and its potential danger 
to the very civilization it is supposed to sustain. When we tax we are dealing with fire, and without proper 
controls and care, we can easily burn down everything we have built, and our hopes for a better world 
can go up in smoke. On the other hand, taxes properly controlled have built great nations and brought 
much good to their inhabitants. In the ancient world, the right kind of taxes produced the magnificence of 
Greece and were the heart of Rome’s greatness and even Caesar’s success and popularity”. 
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ii) a barbárie, período no qual aparecem a criação de gado e a 

agricultura, com o início do incremento da produção através do 

trabalho humano; 

iii) a civilização, período que se inicia com a fundição do 

minério de ferro e a invenção da escrita, em que o homem torna 

complexa a elaboração dos produtos naturais, com a concepção 

de processo industrial e da atividade artística. 

São estágios pré-históricos de cultura porque ainda não havia o mínimo de 

racionalidade nos registros da existência e da produção humanas, tanto que os estudos 

acerca do período são feitos a partir de elementos arqueológicos submetidos à análise 

antropológica. No entanto, no percurso evolutivo proposto por Morgan e endossado por 

Engels, já se percebe como as necessidades humanas são crescentes. Esse período ainda 

caracteriza um estágio de construção das premissas de desenvolvimento da produção 

cultural do homem, o antecedente do estabelecimento de uma civilização, a partir de 

quando a história assumiu o seu curso. 

Nos estágios de formação das premissas culturais, as necessidades humanas 

eram meramente individuais e suscetíveis de autossatisfação pelo homem pelo fruto do 

seu trabalho. Nos primórdios, os compartilhamentos de experiências eram escassos e, 

por isso, não havia necessidade de um grau mínimo de institucionalização a fim de 

possibilitar trocas de experiências e a repartição das riquezas, o que vem surgir somente 

com o estágio da civilização, quando o mínimo de tecnologia e de divisão do trabalho já 

se desenvolvera. 

No estágio de civilização, o ser humano não mais pode prescindir da figura 

do tributo. Por isso mesmo, Charles Adams (1999), no trecho que dá início ao presente 

tópico, afirma que não houve civilização que deixou de tributar. É que, embora de 

forma rudimentar, mesmo nas civilizações antigas já se detectam necessidades coletivas, 

cujo custeio não pode ser feito sem a estruturação de uma atividade financeira ou, se se 

preferir, da apropriação de uma parcela da propriedade privada, a ser posteriormente 

revertida como um benefício comum. Segundo Klaus Tipke e Joachim Lang, “tributo é 

a participação (Teilhabe) na propriedade privada, na economia privada” (2008, p. 53). 
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No curso da história, as necessidades coletivas não pararam de crescer. O 

ser humano foi determinado em aplicar a razão para, através da ciência e da tecnologia, 

proporcionar-lhe mais conforto e melhores condições de vida. Quanto mais isso 

acontecia, mais impulso era necessário na promoção do desenvolvimento, ensejando 

uma complexidade progressiva do sistema produtivo. Ora, o homem é dotado de razão, 

porém não de talento infinito. Desse modo, as pessoas precisavam se relacionar para 

construir, difundir e trocar conhecimento, exigindo o desenvolvimento de instituições 

políticas para administrar essas múltiplas relações humanas. Entretanto, esse ente 

institucional precisava de financiamento, tendo o tributo sido o instituto proposto, no 

processo evolutivo, para atender a essa demanda. Como dizem Gilbert Tixier e Guy 

Gest, “a imposição fiscal é um fato institucional, ligado à existência de um sistema 

social” (1981, p. 5)69. 

O processo de secularização do pensamento, com reflexos no fenômeno 

jurídico, propiciou a concepção de formas institucionais abstratas e impessoais, 

fundadas na razão humana, para viabilizar a concretização das necessidades coletivas. 

Como protagonista, surgiu modernamente a figura do Estado, como sucessor de outras 

formas de unidade política (como as famílias, as fratrias ou curias, as tribos, as cidades, 

os feudos), na condição de responsável pela atividade financeira, que envolve tanto a 

apropriação de recursos da economia privada quanto a consequente despesa realizada, 

sendo esse fenômeno objeto do direito financeiro. 

Para Ruy Barbosa Nogueira, a atividade financeira 

[...] consiste em toda ação que o Estado desenvolve para obter, gerir e aplicar 
os meios necessários para satisfazer às necessidades da coletividade e realizar 
seus fins. Essas necessidades são imensas e, para atendê-las o Estado precisa 
de bens imóveis, móveis, serviços, pois necessita de terras, casas, estradas, 
ruas, pontes, navios, precisa manter a ordem, a defesa interna e externa, 
promover a justiça e demais atribuições, e tudo isto representa um mundo de 
bens e serviços (1976, p. 2). 

O Estado exerce o poder de tributar com base no jus imperium que exerce 

sobre seu território, como decorrência do atributo da soberania. As receitas estatais 

podem ser privadas ou públicas, sendo estas “todos os meios económicos que o Estado 

obtém com base nos poderes coactivos que são apanágio da soberania”, estabelecendo 

“uma relação de superioridade com os demais agentes econômicos aos quais impõe a 

via autoritária que é permitida pelo Direito Público” (SANTOS, 2003, p. 153). Assim, 

                                                             
69 Tradução livre: “Le prélèvement fiscal est un fait institutionnel, lié à l’existence d’un système social”. 
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não se trata de receitas diretas decorrentes do patrimônio privado do Estado, senão 

daquilo que se obtém do cidadão, interferindo no seu patrimônio individual, para que a 

despesa decorrente se reverta em benefício da coletividade. 

Por mais paradoxal que possa parecer, o tributo é, no fim das contas, uma 

expressão do reconhecimento da propriedade privada. O Estado soberano tem origem 

remota na instituição familiar, em cujo seio, por sua vez, surgiu a propriedade, exercida 

como um poder divino pelo chefe. Essa noção é perceptível nos primórdios da família 

romana, com o mancipium exercido pelo paterfamilias. Segundo Santos Justo: 

Quanto à origem da propriedade romana, sem desejarmos tomar posição que, 
aliás, ars ignorandi desaconselha, há elementos que permitem pensar que o 
paterfamilias terá gozado de um vasto poder (quiçá denominado mancipium) 
sobre coisas e pessoas particularmente importantes (res mancipi). Com o 
tempo, este poder unitário enfraqueceu e separaram-se, ganhando autonomia, 
novos poderes: a manus sobre a mulher; a patria potestas sobre os filhos; a 
dominica potestas sobre os escravos; e o dominium sobre as coisas. E esta 
evolução parece justificar a diferente terminologia sucessivamente usada: 
mancipium e dominium, a que mais tarde se juntou proprietas (JUSTO, 2010, 
p. 275). 

Nesse período, não fazia muito sentido falar em tributo propriamente dito, já 

que o chefe político era proprietário de todas as coisas, bastando que delas fizesse uso se 

assim reputasse necessário. No curso da história, formam-se unidades políticas mais 

complexas e com dimensões espaciais mais extensas, das quais a propriedade se 

descola, para ser reconhecida como individual e pertencente ao homem. No entanto, 

preserva-se no ente político um poder remoto, expresso por meio da soberania, de 

exercer certas faculdades sobre a propriedade com a finalidade de atender às 

necessidades coletivas, sendo um deles a tributação. 

A conquista do território brasileiro é ilustrativa do fenômeno. Com a 

conquista por Portugal, este se apropria do território como um todo, sendo a Coroa 

autoproclamada proprietária de todos os bens que nele se encontrassem, exercendo a 

soberania através da força. É adotado então o sistema de sesmarias, com a repartição do 

território em capitanias hereditárias, mediante uma relação jurídica de direito real, como 

instrumento de ocupação do território e de desdobramento do domínio. Assim, a 

propriedade privada surgiu no Brasil como reconhecimento da Coroa, então soberana e 

proprietária originária de todas as coisas. Daí a conservação pelo Estado de um poder 

remoto de interferir na propriedade que ele próprio reconhece como privada. 
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O direito público, uma construção liberal, aproveitou-se das estruturas 

políticas tradicionais para sobre elas construir o funcionamento abstrato e impessoal das 

instituições, como forma de viabilizar a realização de necessidades compartilhadas pela 

sociedade como um todo. Nesse sentido, o Estado, com o atributo da soberania, é um 

ente que permite à coletividade prover as suas necessidades, definidas através de 

instituições por meio das quais se obtém uma vontade abstrata e desvinculada de 

manifestações individuais. 

O tributo, na visão que se tem dele hoje, é uma construção liberal, que tem 

por objetivo resguardar a propriedade privada. Ora, a propriedade se deslocou do Estado 

para ser individual, como expressão da liberdade do indivíduo e, portanto, como um 

direito oponível ao Estado. Por outro lado, este tem a atribuição de apresentar respostas 

impessoais e abstratas às necessidades coletivas. Assim, o tributo é a garantia de que a 

interferência na propriedade individual, a fim de concretizá-las, não vai ser feita de 

forma desmedida. 

Com efeito, quando se fala num Estado fiscal, pressupõe-se o enfoque no 

indivíduo inicialmente, com a preservação das condições materiais para que possa, na 

fruição da liberdade, explorar suas potencialidades. Como as necessidades coletivas são 

crescentes e complexas, o homem precisa conviver com seus semelhantes, exigindo um 

corpo institucional para intermediar essas relações. Como indiretamente o indivíduo é 

parte dessa estrutura, deve concorrer para o seu financiamento, sendo igualmente 

beneficiário das respectivas prestações. Assim, somente no limite do necessário, assim 

definido por essas mesmas instituições, é que a propriedade privada poderá ser invadida. 

Embora se tenha dado ênfase à visão liberal do tributo, o certo é que, desde 

o surgimento das civilizações, como já se viu, havia uma forma de captação de recursos 

como meio de realização das necessidades coletivas. O tributo, portanto, tem sido o 

combustível das civilizações há cerca de seis mil anos, sendo praticado nesse período 

sob diversas feições jurídicas e, em alguns casos, através de expedientes de juridicidade 

bastante contestáveis. 

Provendo as necessidades coletivas e, de forma indireta, a convivência dos 

homens numa teia incontável de relações, o tributo alimentou o desenvolvimento das 

civilizações, possibilitando a convivência pacífica, a repartição da escassez e a difusão 

do conhecimento, da tecnologia e da arte. Mais do que isso, o tributo fomentou o 
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aparecimento de novas necessidades coletivas decorrentes da complexidade crescente 

dos sistemas econômico e político. 

Todavia, justamente por seu caráter estratégico, o tributo é um combustível 

inflamável. Quando mal utilizado, é fogo com enorme capacidade destrutiva, o que se 

percebe das inúmeras sociedades destruídas no curso da história em função de seu uso 

descontrolado. É que, ao invadir a propriedade privada, o tributo interfere indiretamente 

no trabalho humano, podendo ser instrumento de opressão quando utilizado de forma 

excessiva. Quando isso ocorre, deixa-se de atender a uma necessidade coletiva para 

beneficiar um interesse individual, em subjugo ao de outro indivíduo. Deixa-se de 

financiar a razão para financiar o capricho. 

Assim, o tributo é o elemento mais incisivo de ingresso pelo Estado na 

esfera jurídica de interesses do indivíduo. Por isso mesmo, por imposição liberal, teve 

que ser objeto do consentimento dos beneficiários através dos órgãos legislativos de 

representação popular. Por outro lado, como dele não se prescinde para fomentar o 

desenvolvimento humano, é possível afirmar que se trata do instituto primordial de 

comunicação entre as esferas pública (estatal) e privada (individual) de tutela jurídica. 

 

2.2. ATIVIDADE TRIBUTÁRIA COMO PRESSPUSTO DE SUSTENTAÇÃO DA 

LIVRE INICIATIVA 

Em nenhum outro setor do Direito defronta-se o cidadão com o Estado mais 
frequentemente que o Direito Tributário. O cidadão ingressa desde o seu 
nascimento numa relação de direito tributário duradoura com o Estado, que 
se multiplica, tão logo inicia sua vida ativa, em sucessivas relações 
obrigacionais. O Direito Tributário influencia qualquer atividade econômica. 
As possibilidades de o cidadão investir, poupar ou consumir são por uma 
multiplicidade de ônus tributários esquadrinhadas. Relações de produção 
entre cidadãos e respectivas empresas provocam quase sempre consequências 
tributárias. 

[...] 

Se, por conseguinte, o cidadão economicamente ativo em termos de Direito 
Tributário se encontra quotidianamente com o Estado, então o Estado, em 
Direito Tributário, é questionado quotidianamente sobre o quanto de direito e 
o quanto de justiça ele é capaz de proporcionar ao cidadão (TIPKE; LANG, 
2008, p. 53-54). 

O ciclo vital dos seres vivos envolve o nascimento, o crescimento, a 

reprodução e a morte. Quando se trata do ser humano, é possível acrescentar, com certo 

exagero, o pagamento de tributos. Isso se explica pelo fato de que, desde o nascimento – 



163 
 

aliás, mesmo antes disso, quando há bens do nascituro –, o homem, se tiver vinculação 

com algum signo de riqueza, assume a condição de contribuinte, condição que deve 

perdurar durante toda a sua vida. 

O direito tributário apresenta uma característica muito particular. Como tem 

por finalidade a captação de receitas para financiamento das necessidades coletivas, 

ditas públicas, implica uma feição de perenidade. Por isso, desde que tenha relação com 

signo de riqueza previsto como base tributável, o homem será sujeito à tributação desde 

que nasceu e até falecer, até porque as necessidades coletivas não sofrem solução de 

continuidade. 

Esse fenômeno de buscar na propriedade privada, no mercado, receita para 

atender às necessidades públicas depende de um mecanismo muito bem estruturado para 

o seu correto funcionamento. É que nenhum outro instituto é tão atentatório a direito 

individual quanto o tributo, que conta com a aptidão de invadir a esfera jurídica de 

interesses individuais mediante a prática de um fato meramente corriqueiro da vida 

(comprar, produzir, ser proprietário, trabalhar, lucrar). O tributo absorve o esforço 

produtivo do homem, toda a base econômica que o envolve, razão por que, sob pena de 

lhe tolher a individualidade, não pode ser cobrado senão sob certos limites. 

Talvez por se tratar de um instituto tão invasivo, o direito tributário teve 

uma trajetória de construção semelhante ao direito penal, consolidada no final da Idade 

Moderna, sob a influência do ideário iluminista. Enquanto o direito penal foi concebido 

em torno da pena, como forma de limitar o exercício do jus puniendi, o direito tributário 

centrou-se na figura tributo, um recorte no objeto da atividade financeira, também como 

forma de evitar a tributação desmedida. Esse aspecto é tão interessante que, pelo menos 

no Brasil, o direito tributário, em que pese consistir num sub-ramo do direito financeiro, 

é até mais prestigiado do que este pela ciência jurídica. 

O fundamento de existência tanto do direito penal quanto do tributário é a 

tutela da liberdade individual, o que, no caso deste, manifesta-se na livre iniciativa (ou 

livre disponibilidade econômica). Segundo Casalta Nabais, 

[...] o princípio da livre disponibilidade económica exige que se permita, com 
a maior amplitude possível, a livre decisão do indivíduo em todos os 
domínios da vida, e que a limitação dessa liberdade de decisão apenas seja 
admitida quando, do seu exercício sem entraves, resultam danos para 
coletividade, ou quando o estado tenha de tomar precauções para que se 
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possa conservar e manter essa mesma liberdade de decisão (NABAIS, 2009, 
p. 204)70. 

Não há dúvida de que o direito penal interfere de forma mais agressiva na 

esfera da liberdade individual do que o tributário, mas não custa resgatar a ideia de que 

a aplicação da pena pressupõe a violação de um bem jurídico vital de uma determinada 

comunidade, ou seja, contrariedade aos valores mais fundamentais, pelo que se trabalha 

com o referencial de ilicitude. O direito tributário, por outro lado, justifica a mitigação 

da liberdade individual em função de um fato lícito, bastante, para que possa operar, que 

dele se extraia algum elemento econômico. 

Nesse sentido, a fim de preservar a livre iniciativa, a legitimidade do direito 

tributário decorre do consentimento do indivíduo a que o Estado abstratamente escolha 

fatos comuns da vida, desde que com conteúdo econômico envolvido, para deles extrair 

uma parcela como contribuição em favor do custeio das necessidades coletivas. Não se 

trata de um consentimento individual, mas de uma decisão institucional afirmada a 

partir de uma perspectiva também coletiva. 

Nas democracias representativas, esse consentimento é feito através dos 

órgãos legislativos, sendo expresso pelo princípio da legalidade. Entretanto, a ideia, em 

que pese ter se consolidado no período liberal, remonta a alguns séculos antes, como 

mostram Pierre Di Malta e Jean-Claude Martinez: 

Desde a Idade Média e a Magna Charta de 1215, imposta pelos barões 
ingleses ao rei João Sem-Terra, o consentimento dos contribuintes ao 
imposto terminou por se enraizar. Todas as constituições do mundo lhe fazem 
referência. A necessidade desse consentimento dos contribuintes para 
estabelecer o imposto é, aliás, um dado sociológico e um princípio jurídico de 
grande vitalidade. Dois fatos o mostram. Primeiro, sua ausência é sancionada. 
Depois, as formas de sua expressão variaram no tempo para se adaptar às 
mudanças nos fatos (1986, p. 26). 

O fundamento em si da tributação é o consentimento, e não a legalidade, 

sendo esta apenas a forma de manifestação institucional daquele nos regimes políticos 

de democracia representativa. Nada obsta a que, num contexto político diferente, outras 

                                                             
70 Tradução livre: “Depuis le Moyen Age et la Grande Charte de 1215, imposée par les barons anglais au 
roi Jean-sans-Terre, le consentement des contribuables à l’impôt a fini par s’enraciner. Toutes les 
constitutions du monde y font référence. La necessite de ce consentement des contribuables, pour établir 
l’impôt, est d’ailleurs un donné sociologique et un príncipe juridique d’une grande vitalité. Deux faits le 
montrent. D’abord son absence est sanctionnée. Ensuite, les formes de son expression ont varié dans le 
temps pour s’adapter aux changements des faits”. 
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formas de manifestação sejam utilizadas, desde que se preserve a ideia de que o tributo 

é uma espécie de “imposição consentida”. 

Essa afirmação não é contraditória. Na linguagem normativa, a imposição 

supõe o modal “obrigatório”, enquanto o consentimento expressa algo de “permitido”. 

Haveria incompatibilidade se se tratasse da relação entre um modal “obrigatório” com 

outro “proibido”, tendo em vista que o sujeito não poderia ser logicamente, ao mesmo 

tempo, proibido e obrigado a praticar uma conduta. Porém, na relação entre o que é 

obrigatório e permitido, não haveria anulação lógica de comandos normativos, já que a 

permissão não impede a observância da obrigatoriedade. 

Tal referência é importante porque, embora se legitime no consentimento, a 

tributação enseja uma obrigação ao sujeito passivo previsto na norma tributária. Pagar o 

tributo não é mera liberalidade do contribuinte, senão uma imposição legal suscetível de 

sanção pelo descumprimento. Reitere-se: não há nenhuma incompatibilidade nisso, 

tanto que o contrato tem como fonte a manifestação da vontade como fonte geradora de 

obrigações (solus consensus obligat). 

A aproximação parece indevida, já que são institutos de regimes jurídicos 

absolutamente distintos, mas convém lembrar que, em muitas situações, é até difícil 

diferenciar um tributo de um contrato privado, como ocorre, por exemplo, no confronto 

entre taxa e preço público. É que a taxa é um tributo vinculado a uma prestação estatal 

específica, havendo uma relação muito próxima entre a base tributável e a prestação 

realizada em favor do contribuinte. 

A diferença é que, quando se presta o consentimento num contrato, isso é 

feito em contrapartida a uma prestação que implica um benefício muito particular em 

favor do contratante, de uma necessidade individual. A tributação tem por finalidade o 

atendimento de necessidades coletivas, o que a desloca para o regime jurídico de direito 

público. E, como se trata da realização de algo que a todos beneficia, o consentimento 

prestado pelo contribuinte não pode ser particularizado, devendo ser expresso de forma 

institucional pelos órgãos representativos da sociedade no seio do Estado. 

Por isso, é preciso recorrer à legalidade. O consentimento é prestado pela 

via institucional, mas, como não é possível haver recusa particularizada, ele é veiculado 

pela lei, através do órgão legislativo, manifestando-se com conteúdo obrigacional a 
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todos os sujeitos que, em tese, pratiquem fatos que coincidam com aqueles descritos nas 

materialidades das normas tributárias. 

A legalidade será, por um lado, garantia de receita para que o Estado arque 

com os custos pertinentes ao atendimento das necessidades coletivas, mas, por outro, 

significa que a obrigação tributária imposta ao contribuinte consiste apenas naquilo 

expressamente previsto na lei. Em outras palavras, somente a lei em sentido formal 

(repita-se, no atual contexto político) pode excepcionar a liberdade individual e prever a 

obrigação do contribuinte de se desfazer de parcela de seu patrimônio como forma de 

contribuir com a receita pública. 

Portanto, tal como o direito penal em torno da figura da pena, o direito 

tributário recortou o aspecto mais problemático da atividade financeira, o tributo, por 

sua característica marcadamente invasiva, para sobre ele construir todo o mecanismo 

jurídico de limitação do poder estatal. Como já se afirmou, isso transforma o tributo no 

elemento primeiro de comunicação econômica entre o Estado e o mercado, dado que o 

eleva à posição de fator importante no mundo dos negócios. 

Com efeito, sendo o tributo essa espécie de porta de entrada do Estado no 

mercado, apropriando-se para si de parcela econômica que poderia estar normalmente 

circulando, é preciso que a extensão tributável seja fixada com proporcionalidade (ou 

com observância da cláusula due process of law), a fim de evitar que se torne excessiva 

ao ponto de aniquilar a livre iniciativa. Nesse aspecto, assume importância o debate 

sobre a carga tributária a ser suportada pelo contribuinte. Para Gilbert Tixier e Guy 

Gest, 

A carga tributária pode ser definida como a relação aritmética, a 
proporção entre a imposição sofrida por uma pessoa física ou moral, 
um grupo social, ou uma coletividade territorial, de uma parte, e os 
recursos de que dispõe essa pessoa, esse grupo ou essa coletividade, 
de uma outra parte (1981, p. 35)71. 

A carga tributária tem grande relevância política, econômica e jurídica. No 

campo político, a sociedade precisa definir o tamanho do ente estatal e a quantidade de 

serviços que dele se espera obter. Naturalmente, esse debate é travado no plano 

                                                             
71 Tradução livre: “La pression fiscale peut être définie comme la relation arithmétique, le rapport entre 
le prélèvement subi par une personne physique ou morale, un groupe social, ou une collectivité 
territoriale d’une part, les ressources dont dispose cette personne, ce groupe ou cette collectivité d’autre 
part”. 
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institucional, sob o primado da maioria, mediante o confronto de ideias de diversos 

setores do tecido social, cada qual com a sua forma de enxergar uma estratégia diferente 

para a atuação do Estado. Quanto ao aspecto econômico, a carga tributária é um fator 

considerável de definição do formato de qualquer atividade econômica, como forma de 

maximizar o lucro. Por fim, sob a ótica jurídica, uma excessiva carga tributária pode 

descaracterizar o próprio tributo como tal para significar o confisco da propriedade 

privada. 

É de cunho político a opção por um Estado mais ou menos presente na vida 

do cidadão. Evidentemente, se a coletividade exigir dele exigir mais prestação, a carga 

tributária terá que ser mais elevada, a fim de possibilitar o respectivo custeio. Os liberais 

conceberam que não se prescinde do Estado para o exercício de algumas funções que 

lhe são típicas, porém não raras vezes se convenciona numa determinada coletividade 

que certos serviços são essenciais e, por isso, devem ser oferecidos pelo Estado, o que, 

por óbvio, exige um aporte maior de recursos. 

De qualquer forma, essa discussão política é importante porque, tal como 

disseram Tipke e Lang na citação inicial do presente tópico, a tributação é um dado que 

confere ao cidadão legitimidade para permanentemente questionar o quanto de direito e 

de justiça ele pode e deve receber do Estado. Em muitos aspectos, esse debate finda por 

ser exclusivamente político porque, via de regra, não existe equivalência entre o 

montante de tributo recolhido ao Estado e as prestações que dele se recebem. Do 

contrário, o tributo, no sistema capitalista, seria instrumento de aprofundamento de 

desigualdades. Por isso, cada contribuinte, pelo menos no que se refere ao imposto, 

paga o tributo com base numa grandeza econômica com que mantém certo vínculo, 

porém obtém do Estado uma prestação difusa. 

Então, do ponto de vista individual, isso gera certa tensão, com reflexo no 

campo econômico. É que como a atividade econômica tem por objetivo o lucro, sendo 

estruturada de modo a maximizá-lo, o agente econômico até intuitivamente planeja a 

alocação de determinado investimento levando em consideração a extensão do que lhe 

será apropriado pelo Estado. A tributação deve ser equilibrada, para evitar o desestímulo 

da atividade econômica, assegurando a livre iniciativa, sem o que é impossível gerar 

renda. Assim, a tributação é um dado essencial para qualquer atividade econômica, 
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representando natural obstáculo à obtenção de lucro e, portanto, um fator considerável 

para qualquer análise econômica. 

Por fim, juridicamente falando, além da exigência de proporcionalidade, sob 

pena de se caracterizar a tributação para confisco, assim atentando contra a propriedade 

privada, a carga tributária tem relevância mesmo numa referência individual, para evitar 

que contribuintes de idêntica capacidade contributiva sejam diferentemente exigidos 

pelo mesmo sistema tributário. Isso não só expressa um odioso privilégio semelhante ao 

que se praticou no Antigo Regime, como colocando em sério risco as bases do sistema 

capitalista, que se propõe a prestigiar o talento e o esforço num ambiente de igualdade 

de oportunidades. 

 

2.3. A FUNÇÃO (EXTRAFISCAL) DO TRIBUTO NO CONTROLE DE 

CAPITAIS PRIVADOS 

Embora desempenhe uma função preponderantemente fiscal, objetivando a 

apropriação de recursos privados para atendimento das necessidades coletivas, o tributo 

pode igualmente se prestar à consecução de determinados resultados econômicos e 

sociais (NABAIS, 2009), o que se expressa na chamada função extrafiscal. Como o 

tributo opera essencialmente no campo econômico, a finalidade almejada no emprego 

da função extrafiscal é, na maioria das vezes, também de intervenção no domínio 

econômico. No entanto, parece que a visão sobre a extrafiscalidade não pode ser 

reducionista, devendo abranger toda e qualquer finalidade buscada com a tributação que 

não coincida com aquela puramente arrecadatória. 

Sob essa premissa, pode-se considerar como função extrafiscal uma 

finalidade muito importante do tributo, porém pouco estudada: a de auxiliar o Estado no 

controle do fluxo de capitais privados, seja para instrumentalizar a própria fiscalização 

quanto ao cumprimento de obrigações tributárias e controlar a arrecadação, seja para 

reprimir a criminalidade econômica, a partir do rastreamento do produto financeiro da 

atividade criminosa. Com efeito, tanto a norma tributária quanto a penal-econômica 

projetam suas materialidades sobre fatos essencialmente econômicos e de cujas relações 

o Estado não se encontra entre os sujeitos. Assim, para fazer incidir tanto a norma 

tributária quanto a penal, é preciso fiscalizar a atividade privada, da qual se extraem os 

ilícitos tributário e também penal. 
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O tributo é um elemento muito importante nessa fiscalização, consistindo 

em instrumento para que o Estado possa se debruçar sobre o mercado. Como já referido, 

consiste, por suas características, no primeiro elemento de comunicação entre o Estado e 

o mercado, de modo que os fatos tributários absorvidos por aquele têm muito a auxiliar 

na captação de informações que possam levá-lo a desvendar o não cumprimento de 

obrigação tributária por contribuinte ou mesmo o cometimento de algum crime com 

repercussão econômica. 

No sistema capitalista, vigora, como princípio geral nas relações privadas, a 

livre iniciativa. Por isso, os atores privados estabelecem livremente e sem qualquer 

intervenção estatal relações jurídicas no mercado. O problema é que não raras vezes 

essas relações jurídicas são em si ilícitas ou constituídas simplesmente para escapar à 

fiscalização estatal no combate ao ilícito. O Estado, por sua vez, tem o dever de 

fiscalizar uma infinitude de relações privadas diárias e simultâneas a fim de reprimir a 

ilicitude, dentro de suas competências, o que é naturalmente difícil até pela marcante 

fluidez e informalidade da atividade negocial. Não raras vezes, algumas dessas relações 

jurídicas privadas, como as bancárias, são até protegidas por regras relativas a sigilo, 

dificultando ainda mais a atuação do Estado nessa fiscalização. 

Ante a escassez de alternativas, o Estado detém um repositório de 

informações sobre fatos do mercado a partir da atividade tributária, as quais, na maioria 

das vezes, são repassadas pelos próprios contribuintes nas hipóteses de autolançamento 

ou de cumprimento de determinados deveres formais impostos pela legislação. No 

cruzamento de informações, é possível descobrir inúmeras incompatibilidades que 

podem dar ensejo a investigações resultantes, a partir do respectivo aprofundamento, no 

descortinamento de atividades criminosas dos mais diversos matizes. 

Nesse sentido, no contexto global de relações jurídicas privadas, 

caracterizadas pela exacerbada volatilidade e pelo caráter marcadamente financeiro, o 

tributo desponta como um importante instrumento a subsidiar a atuação do Estado, 

ainda que seja para reprimir ilícitos, através do controle do fluxo de capitais no 

mercado. Na eleição das bases tributáveis a serem consideradas nas materialidades das 

normas tributárias, essa função contemporânea do tributo é cada vez mais um 

referencial a ser observado. Em outras palavras, esse (novo) caráter extrafiscal, por 
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assim dizer, passou a figurar como fator condicionante da estruturação do sistema 

tributário. 

 

3. A TRIBUTAÇÃO COMO EXPRESSÃO DA SOBERANIA ESTATAL 

Quando aqueles Estados que se conquistam, como foi dito, estão habituados a 
viver segundo as suas próprias leis e em liberdade, para querer mantê-los são 
três os modos: o primeiro, arruiná-los; o outro, ir habitá-los pessoalmente; o 
terceiro, deixá-los viver segundo as suas próprias leis, cobrando um tributo e 
criando dentro deles um Estado de poucos, que o conserve teus amigos 
(MAQUIAVEL, 2007, p. 65). 

Talvez pelo excessivo pragmatismo (ou mesmo realismo), Maquiavel nem 

sempre foi bem compreendido. Ao afirmar que o governante tem o direito de mentir, de 

enganar, de ser temido, de eliminar aqueles que pudessem ameaçar o governo, de viver 

para a guerra, Maquiavel é tachado de pensador despreocupado com o conteúdo ético de 

sua teoria, a ponto de hoje se empregar o adjetivo maquiavélico como sinônimo de 

alguém sem escrúpulos. 

Entretanto, é preciso entender Maquiavel no contexto em que se insere sua 

obra. Ele vivia em Florença num período em que a Península Itálica era marcada por um 

contexto de intensa fragmentariedade política, o que o levou a desenvolver uma teoria 

sobre a conservação do poder. Para tanto, acompanhando a tendência renascentista, 

resgatou os valores humanistas da civilização romana (studia humanitatis), a fim de 

desenvolver uma teoria que tinha o homem como centro das investigações filosóficas. 

A ideia renascentista significava o retorno aos clássicos da Antiguidade e a 

elevação do homem a paradigma do pensamento. Não espanta que Maquiavel não tenha 

desenvolvido um fundo ético na sua teoria. Isso significaria permanecer arraigado aos 

princípios cristãos que eram a base da ética medieval, com os quais o Renascimento se 

propunha justamente a romper. Nesse contexto, Maquiavel mostra o governante como 

um ser humano, com suas virtudes e defeitos, construindo sua teoria política com base 

nos conceitos de virtù e fortuna. 

Para Maquiavel, fortuna diz respeito à sorte da pessoa, às circunstâncias 

relativas ao tempo das ações, aos fatos alheios à vontade humana que influenciam a 

política. Virtù, por outro lado, é a capacidade do indivíduo de controlar a fortuna, ou 

seja, os acontecimentos de fato, a fim de que se possa tirar proveito deles, a partir da 
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percepção dos seus limites. Portanto, a virtude maquiavélica está longe de expressar um 

dado moral do indivíduo, consistindo senão numa capacidade de ação diante de 

contingências de tempo e espaço. 

No trecho que inicia este tópico, Maquiavel explica como os governantes 

exercem sua virtù na administração de cidades ou de principados, os quais, antes de 

serem ocupados, viviam segundo suas próprias leis. Para viabilizar a conservação do 

poder, o pensador sugere arruinar os Estados, ir habitá-los pessoalmente ou deixá-los 

vivendo sob suas próprias leis, paralelamente à instituição de tributos e à criação de um 

grupo pequeno de privilegiados. Depreende-se, pois, que o tributo é elemento de 

conservação de poder, meio de expressar o poder do soberano. 

Na verdade, a conservação do poder, mesmo na obra de Maquiavel, não é 

um desejo pessoal do príncipe, o que se observa quando ele afirma que a política não 

objetiva concretizar a vontade pessoal deste, sendo destinada à consecução dos fins do 

Estado. Essa ideia faz todo o sentido quando se isola a soberania como conceito político 

para fins de análise. Ora, o poder que não se conserva perde sua essência enquanto tal e 

essa era uma preocupação de Maquiavel. 

A propósito, mesmo com uma visão contratualista, a conservação de poder 

como um atributo da soberania também é vista em Rousseau: 

Se o Estado ou a cidade é uma pessoa moral, cuja vida permanece na união 
de seus membros, e se o mais importante de seus desvelos é o da própria 
conservação, claro está que necessita uma força universal e compulsória para 
mover e dispor cada parte do modo mais conveniente ao todo. Como a 
natureza dá ao homem um poder absoluto sobre todos os membros, o pacto 
social dá ao corpo político um poder absoluto sobre todos os seus; e é este 
mesmo poder que, encaminhado pela vontade geral, tem o nome de 
soberania, como já se disse (ROUSSEAU, 2004, p. 42-43). 
 

É interessante perceber que Rousseau absorve a mesma lógica de soberania 

dos primórdios renascentistas, quando ela ainda era representada pela pessoa do 

monarca, para introduzir a vontade geral como sua substância. Assim, ainda que o poder 

tenha adquirido fundamento distinto, o atributo de autoconservação permanece atrelado 

à soberania, até porque o poder deve se bastar, sob pena de sucumbir a outra força de 

que o anule. 

Num regime democrático, uma das formas de manifestação da conservação 

do poder, do status quo, é o atendimento adequado das necessidades coletivas, o que se 
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faz através do tributo. Se no passado o tributo foi usado como instrumento de opressão 

com o mesmo objetivo, hoje se reconhece que a legitimidade do poder democrático tem 

outras nuanças e isso se reflete na sua finalidade. De todo modo, a tributação continua 

sendo uma manifestação da soberania, expressa no reconhecimento do poder de tributar. 

A definição do que seja uma necessidade coletiva é igualmente algo de 

contingencial. A expressão da vontade humana é relativa. Dessa forma, quando se extrai 

de uma comunidade uma vontade geral (perspectiva contratualista), esta também terá 

uma abrangência relativa, de tempo e de espaço. Assim, numa democracia, a soberania 

tem uma dimensão necessariamente espacial. 

Ainda hoje a instituição por excelência de exercício da soberania é o Estado, 

não sendo diferente quando se trata da soberania tributária. Para Casalta Nabais, “a 

soberania fiscal outra coisa não é senão um aspecto – de resto dos mais relevantes e 

mais visíveis – da soberania estadual” (2009, p. 290), o que implica dizer que embute a 

noção de territorialidade. Segundo Gaspare Falsitta, “[...] a lei tributária estatal produz, 

em regra, eficácia em todo o território do Estado, ressalvada a possibilidade de que 

dispõe o legislador de expressamente derrogá-la nesse ponto” (1999, p. 109)72. 

Tanto quanto o conceito de soberania política, a soberania tributária se 

desdobra em interna e externa. O desdobramento interno do conceito, designado como 

poder de tributar, tem suporte teórico no poder de império do Estado sobre os bens 

dispostos em seu território, significando que não existe limitação a priori quanto ao 

exercício de faculdades impositivas sobre este. O externo, por sua vez, supõe a idéia de 

que o Estado só pode exercer essa prerrogativa dentro de seu próprio território, mas 

também a de que, neste, ele o faz com exclusividade. 

Para Soares Martínez: 

No plano internacional, a soberania tributária do Estado acha-se naturalmente 
limitada, pela coexistência de outras soberanias, às suas fronteiras territoriais, 
só dentro delas se exercendo, em princípio, o poder de tributar. É esse o 
significado da chamada territorialidade do imposto (2000, p. 81). 
 

Todavia, também na tributação interferem, não raras vezes, alguns 

elementos de estraneidade que exigem a produção de medidas extraterritorais na 

                                                             
72 Tradução livre: “[...] la legge tributaria statale esplica, di regola, la propria efficacia in tutto il 
territorio dello Stato, salva la possibilita che il legislatore disponga espresse deroghe al riguardo”. 



173 
 

arrecadação de tributos, o que encontra obstáculo no princípio da territorialidade. Se 

isso não bastasse, ainda que o Estado tente ajuizar ação em outra jurisdição nacional a 

fim de cobrar o tributo devido, a visão clássica do assunto esbarraria nas regras de 

imunidade de jurisdição aos Estados estrangeiros (par in parem non habet judicium), 

lembrando que o fenômeno tributário é manifestação do poder de império estatal. 

Em tese, uma ideia seria recorrer ao procedimento de reconhecimento de 

sentenças estrangeiras, em si uma modalidade de cooperação. No entanto, ainda assim 

seriam encontradas resistências em certas jurisdições, em especial aquelas filiadas ao 

sistema da common law. É que, desde o século XVIII, no contexto de tráfico mercantil 

de grande concorrência, em que os tributos estrangeiros eram considerados 

interferências nas políticas comerciais nacionais do laissez-faire, firmou-se nos 

tribunais ingleses jurisprudência no sentido de que um Estado não deve levar em 

consideração as leis tributárias de outro (RUIZ, 2000). 

A primeira manifestação por tribunais britânicos da regra ocorreu no caso 

Attorney General v. Lutwydge, em que o Lord Chief Baron Pengelly negou jurisdição 

para cobrança de imposto de importação devido à Escócia em período anterior ao Act of 

Union, que constitucionalmente a uniu à Inglaterra (MALLINAK, 2011). Em seguida, 

por condução do Lord Mansfield, a regra foi suscitada em diversos precedentes, entre os 

quais Boucher v. Lawson, Holman v. Johnson e Planche v. Fletcher, como obiter 

dictum de decisões de casos concretos sobre importações fraudulentas. Como 

decorrência de uma repetição irrefletida em casos posteriores, a exemplo de Alves v. 

Hodgson, ela já estava devidamente consolidada, no século XIX (KOVATCH, JR., 

2011; RUIZ, 2000), como tendo sido protagonizada pelo Lord Mansfield, e então se 

expandiu para os Estados da Commonwealth. Em 1963, por exemplo, a Suprema Corte 

do Canadá acolheu a regra em United States of America v. Harden, mantendo 

julgamento da Corte de Apelações da Colúmbia Britânica. 

A regra então se incorporou à tradição da common law, sendo denominada 

nos Estados Unidos de revenue rule, sob o fundamento de que, se um Estado pudesse 

exercer jurisdição em matéria tributária em favor de outro, significaria dizer que teria a 

competência para anular crédito tributário deste, o que seria incompatível com o 

princípio da igualdade entre os Estados. Na jurisdição norte-americana, o leading case 

se deu com Ludlow v. Van Rensselaer, de 1806, no qual a Suprema Corte de Nova 
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Iorque invocou como argumento de precedente o caso Holman v. Johnson, da 

jurisprudência inglesa. Posteriormente, a revenue rule foi consagrada com base em 

analogia à regra de que um Estado não pode aplicar a lei penal de outro, assentada pelo 

Justice Marshall no caso The Antelope. 

Recentemente, a revenue rule foi enfrentada pela Suprema Corte dos 

Estados Unidos no caso Pasquantino et al. v. United States, em 2005, em cuja Opinion 

of the Court o redator, Justice Thomas, assim sustentou: 

A revenue rule foi primeiramente considerada como existente em 1952, o ano 
em que o Congresso editou o § 1334. Desde o fim do século XIX e início do 
século XX, os tribunais têm tratado a revenue rule da common law como um 
corolário da regra segundo a qual, como disse o Justice Marshall, “as Cortes 
de nenhum país executam as leis penais de outro.” The Antelope, 10 Wheat. 
66, 123 (1825). A regra contra a aplicação de leis penais, por sua vez, 
fundamentou o princípio da common law segundo o qual a persecução penal 
somente pode ser feita no país no qual os crimes forem cometidos. Veja-se, 
e.g. J. Story, Commentaries on the Conflict of Laws § 620, p. 840 (M. 
Bigelow ed. 8th ed. 1883). A base para extrair a revenue rule da regra que 
veda a aplicação da lei penal estrangeira foi uma analogia entre leis 
financeiras e penais estrangeiras. Veja-se Winsconsin vs. Pelican Ins. Co., 
127 U.S. 265, 290 (1888); Leflar, Extrastate Enforcenment of Penal and 
Governmental Claims, 46, Harv. L. Rev. 193, 219 (1932) (Extrato: Leflar). 
As Cortes primeiramente desenharam essa inferência numa linha de casos 
proibindo a aplicação de obrigações tributárias de uma soberania nos 
tribunais de outra soberania, tal qual num processo para aplicar uma sentença 
tributária. O fundamento na revenue rule nesses casos mostra que, na 
essência, ela proíbe a cobrança de obrigações tributárias provenientes de uma 
nação estrangeira. Não surpreende, portanto, que revenue rule seja 
frequentemente estabelecida como proibitiva da arrecadação de créditos 
tributários estrangeiros (2011)73. 
 

A propósito, esse caso foi bastante particular porque se tratava de um crime 

tributário previsto no wire fraud statute, correspondente à formação de esquemas 

fraudulentos através de comunicações eletrônicas interestatais, e a defesa sustentava a 

impossibilidade de sua execução pela jurisdição norte-americana no caso concreto em 

                                                             
73 Tradução livre: “We first consider common-law revenue rule jurisprudence as it existed in 1952, the 
year Congress enacted §1343. Since the late 19th and early 20th century, courts have treated the 
common-law revenue rule as a corollary of the rule that, as Chief Justice Marshall put it, the Courts of 
no country execute the penal laws of another. The Antelope, 10 Wheat. 66, 123 (1825). The rule against 
the enforcement of foreign penal statutes, in turn, tracked the common-law principle that crimes could 
only be prosecuted in the country in which they were committed. See, e.g., J. Story, Commentaries on the 
Conflict of Laws §620, p. 840 (M. Bigelow ed. 8th ed. 1883). The basis for inferring the revenue rule from 
the rule against foreign penal enforcement was an analogy between foreign revenue laws and penal laws. 
See  Wisconsin v. Pelican  Ins.  Co., 127 U. S. 265, 290 (1888); Leflar, Extrastate Enforcement of Penal 
and Governmental Claims, 46 Harv. L. Rev. 193, 219 (1932) (hereinafter Leflar). Courts first drew that 
inference in a line of cases prohibiting the enforcement of tax liabilities of one sovereign in the courts of 
another sovereign, such as a suit to enforce a tax judgment. The revenue rule’s grounding in these cases 
shows that, at its core, it prohibited the collection of tax obligations of foreign nations. Unsurprisingly, 
then, the revenue rule is often stated as prohibiting the collection of foreign tax claims”. 
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face da revenue rule, já que o tributo sonegado, incidente sobre a importação de 

cigarros, era devido ao Canadá. Por maioria, a Suprema Corte dos Estados Unidos 

decidiu que esta não se aplicaria à hipótese porque não se tratava propriamente da 

cobrança de uma dívida tributária, mas da persecução penal com o objetivo de punir 

conduta criminosa imputada aos acusados, como tal reconhecida pelo direito penal 

norte-americano. 

Embora se possa considerar no precedente uma relativização da revenue 

rule, não se reconheceu o seu overruling, pelo que permaneceu a incerteza sobre como 

deve se comportar a jurisprudência norte-americana. Ruiz (2000) lembra que a mesma 

regra chegou a ser usada na arrecadação de tributos estaduais por tribunais de outros 

Estados federados, o que foi posteriormente superado com base na Full Faith and 

Credit Clause, prevista na Constituição norte-americana, que exige que qualquer Estado 

outorgue toda fé e crédito aos julgamentos proferidos por outros tribunais estaduais. 

Não há dúvida de que são situações distintas, mas isso demonstra que não se enxerga a 

regra de modo tão absoluto, tanto que mitigada também em Pasquantino et. al v. United 

States, sendo interessante ainda ressaltar que, via de regra, a jurisdição norte-americana 

não impõe maiores obstáculos ao reconhecimento de sentenças estrangeiras, sendo a 

revenue rule uma exceção. 

Nesse sentido, também a cooperação jurídica internacional configura a 

alternativa mais viável para a arrecadação extraterritorial de tributos, o que exige o 

compartilhamento entre pelo menos dois Estados da ideia da possibilidade (e do desejo) 

de cooperar. No entanto, como não existe uma tradição de cooperação nesse domínio – 

ao contrário do que ocorre no direito penal, em função da disseminação histórica do 

instituto da extradição –, ela normalmente se expressa por tratados, em particular 

aqueles por meio dos quais se combate a dupla tributação. 

 

3.1. EXTRATERRITORIALIDADE NA TRIBUTAÇÃO 

As normas tributárias (incluídas as que formam parte do direito tributário 
internacional) não podem se aplicar de forma direta no território estrangeiro, 
nem se pode acudir diretamente aos tribunais de outros Estados para reclamar 
sua execução direta, nem está previsto que surtam efeitos fora do mesmo, 
com independência da relevância tributária que se outorgue a fatos ocorridos 
fora do respectivo território. Quer dizer, a norma interna pode gravar um não 
residente, ou pode gravar um residente de fonte estrangeira, mas essa norma 
só se aplica no território de que se trate. 



176 
 

Ela não impede que existam mecanismos de colaboração administrativa e 
assistência mútua, que em alguns casos permitem inclusive a arrecadação dos 
tributos internos (TELLA; GUERRA, 2010, p. 35-36)74. 
 

Como já disse no passado Sainz de Bujanda, “os problemas modernos de 

tributação internacional não têm uma dimensão técnica ou jurídica; são, como antes 

apontava, essencialmente políticos” (1962, p. 472)75. Nem poderia ser diferente. Sendo 

a tributação um corolário da soberania estatal, ela tem um caráter marcadamente 

político, mais nítido ainda quando adquire uma perspectiva extraterritorial, passando a 

envolver um concerto de pelo menos duas soberanias, cujas relações, em função do 

princípio da igualdade entre os Estados, são estabelecidas pela lógica da coordenação. 

Com efeito, ainda que um determinado Estado, por força da presença de 

algum elemento de estraneidade, prescreva na sua lei interna a incidência tributária em 

relação a fato ocorrido fora de seu território, ele esbarraria na inviabilidade de emprego 

da jurisdiction to execute fora de suas fronteiras para fins de cobrança. Assim, apenas 

através do concurso da jurisdição estrangeira seria possível a arrecadação no território 

por esta abrangido, o que somente pode ser viabilizado através de cooperação jurídica 

internacional. Quando se trata da matéria tributária, cooperar é preciso. 

É induvidoso que elementos de estraneidade, não raras vezes, interferem no 

fenômeno da tributação. O contribuinte pode, por exemplo, residir em local diferente 

daquele onde se realiza o fato tributável, como aquele em que se obtém a renda ou onde 

está situado o bem objeto do gravame. Na hipótese, pois, de os elementos de conexão 

não apontarem para o mesmo Estado, passando a tributação a envolver pelo menos dois 

sistemas tributários internos, a solução ao problema deve ser dada pelo direito tributário 

internacional. 

                                                             
74 Tradução livre: “Las normas tributarias (incluidas las que forman parte del Derecho fiscal 
internacional) no pueden aplicarse de forma directa en território extranjero, ni puede acudirse 
directamente a los Tribunales de otros Estados para reclamar su ejecución directa, ni está previsto de 
forma expresa que surtan efectos fuera del mismo, con independencia de la relevancia tributaria que se 
otorgue a hechos económicos acaecidos fuero de dicho território. Es decir, la norma interna puede 
gravar a un no residente, o puede gravar a un residente de fuente extranjera, pero dicha norma solo se 
aplica en el território del Estado de que se trate. 
Ello no impide que existan mecanismos de colaboración administrativa y asistencia mutua, que em 
algunos casos permiten incluso la recaudación ejecutiva de los tributos internos”. 
 
75 Tradução livre: “Los problemas modernos de tributación internacional no tienen una simple dimensión 
técnica o jurídica; son, como antes apuntaba, esencialmente políticos”. 
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O direito tributário internacional tem por finalidade evitar, por um lado, a 

dupla tributação internacional e, por outro, a elisão fiscal internacional. Para tanto, 

trabalha com elementos de conexão entre ordens jurídicas, importados do direito 

internacional privado. O impacto do fenômeno tributário é tamanho no âmbito das 

relações econômicas que o direito tributário internacional ganhou autonomia como ramo 

do direito, delimitando-se o seu objeto de estudo especificamente à eficácia espacial da 

norma tributária quando algum elemento de estraneidade esteja envolvido. 

Sob a premissa de que a tributação internacional envolve a necessidade de 

articulação de soberanias, o direito tributário internacional carrega como princípio a 

assistência mútua entre os Estados para arrecadação extraterritorial de tributos, prevista 

em tratados internacionais contra a dupla tributação. Há quem recuse à assistência 

mútua, numa visão mais clássica, a natureza de costume internacional, para sustentar 

que ela se fundamenta meramente em razões de cortesia internacional (international 

comity), num sentido de colaboração, razão por que normalmente tem como fonte o 

tratado internacional (RUIZ, 2000). 

Os mesmos autores que recusam à assistência mútua a natureza de norma 

consuetudinária também não a enquadram como espécie de cooperação (RUIZ, 2000). 

Contudo, já se estabeleceu aqui a premissa de que a cooperação jurídica internacional se 

caracteriza como tal mesmo que realizada fora do âmbito de alguma organização 

internacional intergovernamental. Nesse sentido, a despeito de os documentos de direito 

tributário internacional preferirem o emprego redacional de assistência mútua como 

terminologia, ela será tratada neste texto como cooperação jurídica internacional 

tributária, conforme, outrossim, a designam outros autores (SACCHETTO, 2008). 

Segundo Maria Amparo Grau Ruiz: 

Esta assistência mútua consiste numa série de procedimentos que 

possibilitam a arrecadação por um Estado de uma dívida nascida em outro 

Estado, seja este titular ou não – como pode ocorrer no caso da União 

Europeia – da competência legislativa para estabelecer o tributo que a 

origina, que ostenta inicialmente as competências de gestão e a quem 

corresponde a soma arrecadada (RUIZ, 2000, p. 37)76. 

                                                             
76 Tradução livre: “Esta asistencia consiste en una serie de procedimientos que posibilitan la 
recaudación por un Estado de uma deuda nacida en outro Estado, ya sea este el titular o no – como 
puede ocurrir en el caso de la Comunidad Europea – de la competencia legislativa para establecer el 
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O reconhecimento da possibilidade de se promover cooperação jurídica 

internacional em matéria tributária, tal qual em relação à penal, diz respeito à ideia de 

interdependência entre os Estados, de relativização do conceito clássico de soberania. 

Assim, hoje já se admite a possibilidade de a lei tributária de um Estado surtir efeitos no 

território de outro sob determinadas condições, muito embora, assim como ocorre no 

direito penal, a territorialidade ainda seja a regra na eficácia espacial da tributação.  

Para Gilbert Tixier e Guy Gest: 

[...] o princípio segundo o qual as leis tributárias estrangeiras são inaplicáveis 
no território de um Estado não significa que elas não possam em nenhum 
caso atingir bens e pessoas que nele se encontram: é possível citar nesse 
sentido as convenções de evasão fiscal, mas é verdade que as derrogações a 
esse princípio são relativamente raras. Pelo contrário, se o Estado é, em 
princípio, mestre absoluto da criação e aplicação de seus impostos, ele pode, 
por sua própria iniciativa, limitar seu poder de aplicá-las; nesse sentido, ele 
pode aceitar derrogações legislativas ou convencionais, em particular com o 
objetivo de evitar duplas imposições (1981, p. 14)77. 

Com efeito, se a cooperação jurídica internacional tributária, como, aliás, 

toda e qualquer forma de cooperação, tem como pressuposto a soberania (e o território), 

isso pressupõe um caráter bilateral (ou multilateral) na definição do interesse em 

promovê-la. A esse respeito, é interessante observar que, mesmo sob a influência da 

revenue rule, os Estados Unidos não deixam de celebrar tratados internacionais contra a 

dupla tributação em que incluem cláusulas de assistência mútua. É que, nestes, a 

bilateralidade (ou multilateralidade), expressa soberanamente, afastaria o conteúdo 

normativo da revenue rule, que tem incidência quando se verifica o mero interesse 

unilateral do Estado tributante em arrecadar o tributo, e não quando se normatiza, via 

tratado, a cooperação. 

Nesse sentido, a revenue rule inviabiliza que os Estados Unidos, por mera 

cortesia internacional expressa por sua jurisdição interna, realize a cooperação e exerça 

a sua jurisdiction to execute em favor de um Estado estrangeiro. Todavia, ela não 

                                                                                                                                                                                   
tributo que la origina, que ostenta inicialmente las competencias de gestión y a quien corresponde la 
suma recaudada”. 

77 Tradução livre: “[…] le principe d’après lequel les lois fiscales étrangères sont inapplicables sur le 
territoire d’un État ne signifie pas qu’elles ne peuvent en aucun cas atteindre des biens ou des personnes 
qui s´y trouvent: on peut citer en ce sens les conventions d’évasion fiscale, mais il est vrai que les 
dérogations à ce principe sont relativament rares. À l’inverse, si l’État est, en principe, maître absolu de 
la création et de l’application de ses impôts, il peut, de sa propre initiative, limiter son pouvoir de les 
appliquer; en ce sens, il peut accepter des dérogations législatives ou conventioneles, en particulier en 
vue d’éviter les doubles impositions”. 
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impede que, através da celebração de tratado, com base em regras internacionais sobre o 

tema, seja regulada a prestação de assistência mútua pelas autoridades norte-americanas, 

até porque haveria, nesse caso, obrigação internacional decorrente do ajuste, protegido 

pela cláusula geral pacta sunt servanda, suscetível de caracterização de 

responsabilidade internacional em caso de descumprimento. 

O exemplo norte-americano é um tanto peculiar, dada a distinção estrutural 

de seu sistema jurídico, originário da família da common law, em relação ao da civil law 

(ou romano-germânico), que predomina nas ordens jurídicas ocidentais. Basta lembrar 

que mesmo a extradição, instituto em relação ao qual praticamente não se nega o 

enquadramento como regra consuetudinária internacional, não pode ser realizada pelo 

Estado norte-americano se não houver tratado específico que lhe dê suporte, aplicando-

se a regra no extradition without treaty. Da mesma forma, o tratado seria necessário 

para prescrição da mutual assistance in tax matters, sob pena de esbarrar qualquer 

tentativa de cobrança de tributos na revenue rule. 

Essa afirmação é importante porque, embora se reconheça certa timidez na 

doutrina quando se trata da cooperação jurídica internacional tributária, mais do que 

quando se discorre sobre a matéria penal, já se sustenta ser ela, no atual contexto das 

relações internacionais, uma necessidade da sociedade internacional como instrumento 

de combate ao international tax gap, seja por força da internacionalização da economia, 

seja pela necessidade de repressão à criminalidade (SACCHETTO, 2008). Isso já seria 

suficiente para se considerar superado, por si só, o argumento de que se funda em mera 

colaboração internacional, conceito que se caracteriza pela cortesia de um Estado a fim 

de atender à necessidade do outro, e não pelo compartilhamento de interesses, em que se 

verifica nítida bilateralidade (ou multilateralidade, quando for o caso). 

Na verdade, o fato de a cooperação se estabelecer mediante tratado não 

significa que uma norma costumeira não lhe subjaza ou não esteja em fase gestação 

num processo evolutivo das relações internacionais. É certo que existem padrões 

internacionais de assistência mútua que são normalmente incorporados nos tratados, 

seja por inspiração do artigo 27 do Modelo OCDE de convênios bilaterais contra a 

dupla tributação (TELLA; GUERRA, 2010), seja pelos modelos elaborados no âmbito 

da ONU. Entretanto, o fato de se positivar a matéria e, mais ainda, de acordo com certos 

padrões, não significa que somente será possível a efetivação da cooperação se estes 
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forem observados, tanto que a União Europeia mantém um sistema regional de 

assistência mútua mais avançado e compatível com as respectivas peculiaridades, 

baseado na Diretiva 2008/55/CE do Conselho, de 26 de maio de 2008. 

Com o rompimento do paradigma estatal pelos fatores econômicos, a 

postura cooperativa entre Estados não lhes constitui mais opção. Novos espaços foram 

abertos nas relações humanas em todos os domínios, sendo necessária a adaptação dos 

espaços formais de controle. Ainda se mantém o paradigma estatal quanto ao poder de 

tributar, já que a estatalidade ainda é preservada e somente excepcionada quando 

cedidas voluntariamente parcelas de soberania a outros níveis institucionais. Por essa 

razão, é preciso ter como regra a busca de atuação concertada entre os Estados, sob pena 

de os fatores de produção, cada vez mais, fugirem desses espaços formais de controle. 

A mera análise das finalidades da cooperação jurídica internacional no 

tocante à matéria tributária é suficiente para lhe reconhecer a absoluta necessidade no 

atual contexto histórico de globazalição e transnacionalização. Para Maria Amparo Grau 

Ruiz (2000), as finalidades são as seguintes: 

i) possibilidade de superar as limitações inerentes à aplicação 

das normas tributárias no espaço; 

ii) exercício eficiente da gestão arrecadatória; 

iii) prevenção e repressão da evasão fiscal internacional; 

iv) aproximação à justiça tributária. 

A primeira finalidade, como se percebe, atende a uma dificuldade de ordem 

política. É a cooperação que permite a introdução de elementos normativos oriundos de 

outras ordens jurídicas sem comprometimento da soberania estatal sobre as coisas 

existentes em seu território. Portanto, a afirmação até se confunde com o próprio 

fundamento da cooperação, que é não admitir a interferência indevida de uma soberania 

na outra. 

O exercício eficiente da gestão fiscal, em que pese ter como referencial a 

figura do Estado, diz respeito ao importante papel do tributo como instrumento de sua 

legitimação democrática no atendimento às necessidades coletivas. Ainda que se divirja 

do nível de carga tributária, isso deve ocorrer no âmbito da discussão política nos foros 
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adequados, e não mediante o planejamento de uma determinada atividade econômica de 

modo a fugir da incidência da lei tributária. O tributo é o pilar de sustentação financeira 

dos Estados democráticos e, sem ele, a sobrevivência destes estaria em sério risco. 

No mais, a cooperação tem ainda por finalidade prevenir e reprimir a evasão 

tributária internacional. Nesse ponto, embora também se apresente um fundamento de 

ordem fiscal, já que a evasão implica que o tributo deixou de ser recolhido, é importante 

destacar que a fuga da atividade financeira à fiscalização consiste em foco significativo 

de alastramento do crime organizado transnacional. Cria-se um trânsito informal de 

capitais pelo globo, sem qualquer controle pelos agentes públicos, propiciando a livre 

circulação transfronteiriça de ativos ilícitos, até que se legitime a atividade criminosa 

num empreendimento lícito, dificultando, cada vez mais, o seu rastreamento. 

Por fim, a cooperação tem por objetivo a afirmação de princípios de justiça 

tributária, sem os quais se arruínam as bases de concorrência do sistema capitalista. A 

tributação envolve a apropriação de parcela significativa de propriedade privada em 

favor dos cofres públicos. Isso implica dizer que, se não houver igualdade na incidência 

da norma tributária em relação a contribuintes de idêntica situação jurídica ou fática, 

aquele que deixou de recolher o tributo se mantém no mercado com enorme vantagem 

competitiva.  

Por outro lado, exemplos de paradigma não cooperativo são os chamados 

paraísos fiscais, ou seja, aqueles Estados que não gravam as rendas auferidas em seu 

território (zero-tax havens) ou o fazem minimamente (low-tax-havens), assim como 

aqueles que, de algum modo, oferecem trato preferencial em favor de certos 

rendimentos. Os paraísos fiscais são, normalmente, pequenos Estados com baixa 

capacidade produtiva, cuja economia sobrevive da arrecadação de tributos indiretos e, 

em certa medida, da alocação de capital transnacional em suas empresas. Não espanta 

que esses Estados sejam os preferidos para investimento e circulação de capitais de 

origem ilícita, haja vista a aversão deles em compartilhar qualquer tipo de informação 

com os demais. 

A propósito, é importante ressaltar que a cooperação não recai apenas sobre 

a arrecadação em si. Como afirma Claudio Sacchetto: 

Entram na genérica categoria da cooperação formas diferentes dela, com 
relação à matéria (impostos diretos e sobre o patrimônio, sucessões e 
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doações). Quanto às modalidades, entre as mais importantes, em matéria de 
fiscalização, por sua vez, compreende a troca de informações, a presença 
pessoal da administração financeira estrangeira no curso da atividade 
fiscalizatória e as verificações simultâneas (2008, p. 79). 

Num contexto global de excessiva volatividade de capitais e circulação 

veloz de baites através de redes eletrônicas interconectadas, a informação é um dado 

precioso. Por isso, talvez mais importante do que envidar esforços no sentido de mover 

a jurisdição interna a fim de arrecadar um tributo de outro Estado é promover um 

intenso intercâmbio de informações entre administrações fiscais, propiciando, ao menos 

quando possível, que, com base nestas, cada um aja internamente através de seus 

órgãos, seja na arrecadação, seja na aplicação de penalidades civis, seja na persecução 

penal, quando for o caso. 

 

4. O ILÍCITO PENAL-TRIBUTÁRIO 

Desde o pós-guerra, 1914-1918, acentuou-se a tentativa de realizar a velha 
ideia de um direito penal econômico que não se limitasse, como o chamado 
direito penal financeiro, a intervir em certas conjunturas, ante explorações e 
mistificações mais escandalosas. Pretendeu-se até código separado com parte 
“geral” pródiga em vênias “especiais”. 

O que se impunha, pela relevância de danos e ameaças, era rigorizar, aí 
legitimamente. 

Por isso, o ilícito civil ou fiscal torna-se penal ou, também, penal com todas 
as conseqüências. Estas atingem até contraventores, autores de crimes 
culposos e de “pequenas infrações” dolosas. 

[...] 

Poderíamos falar num direito penal econômico autônomo para a proteção da 
economia nacional, base da soberania, da riqueza e da defesa da Pátria. Só a 
economia nacional transcende os quadros. Ressalvo, é claro, os direitos 
humanos e os direitos constitucionais, muitas vezes em causa. 

[...]  

O mais urgente é incriminar apenas todos os fatos dolosos que prejudiquem, 
seriamente, a economia nacional e a coletividade em geral. 

Isto não exclui leis excepcionais ou temporárias nas emergências 
imprevisíveis e as leis especiais por natureza (matéria política, inclusive na 
imprensa, político-social, militar). 

[...] 

O Direito Penal é um só, comunicando a todas as normas o corpo de sua 
existência e a alma de sua essência. Isto é mais importante quando o 
“especial” passa a ser o “comum” (LYRA, 1978, p. 2-5). 
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Não existe ilícito essencialmente civil, administrativo, tributário ou penal. A 

rigor, o ilícito reflete apenas a significação de uma violação à ordem jurídica, não 

havendo distinção de conteúdo quando se trate de uma conduta contrária à norma civil 

ou administrativa, tributária ou penal. Aliás, a divisão do direito em vários ramos tem 

finalidade em si unicamente epistemológica, sendo realizada em face da necessidade de 

isolamento de determinados aspectos da realidade jurídica como forma de lhes conferir 

tratamento mais adequado. 

O direito nasceu simplesmente como direito. Ou melhor, nasceu como regra 

religiosa, posteriormente objetivada em moral, para, em seguida, adquirir a necessária 

institucionalização que lhe conferiu autonomia. O direito é uma construção de muitos 

séculos, fruto da produção humana no curso da história, o que o enquadra como objeto 

cultural. Nesse longo percurso que enfrentou um processo de secularização, os institutos 

foram surgindo e, com o passar do tempo, se aperfeiçoando, muito em função das 

próprias necessidades históricas. 

Assim, embora se identifiquem desde as sociedades primitivas exemplos de 

penas infligidas ou de ofertas de sacrifícios com base em regras de conduta (mesmo que 

ainda não propriamente jurídicas), o isolamento – epistemológico, já que a unidade é 

traço do fenômeno jurídico – dos direitos penal e tributário, como já se viu, é uma 

construção iluminista, em cuja gênese se enxergava a clara finalidade de servirem de 

limitação à atuação do Estado em face de desmandos na aplicação de pena e tributação 

desmedida, características do Ancien Régime. 

Na visão iluminista, tendo em vista a característica marcadamente invasiva 

tanto da pena quanto do tributo, por consistirem em institutos de fácil manipulação 

como instrumentos de opressão, ambos mereciam uma proteção mais incisiva do direito 

positivo como forma de assegurar a liberdade do cidadão. O direito penal, mais ainda, 

foi alçado à condição de ultima ratio de proteção dos bens jurídicos vitais de uma 

comunidade. Em ambos os casos, a legalidade foi elevada à condição de legitimadora da 

incidência das normas penal e tributária, como expressão positiva da liberdade através 

dos órgãos representativos. 

Os ideais iluministas tinham forte carga liberal. Como se tratava de forjar 

um modelo político e jurídico que rompesse por completo com o sistema de privilégios 

do Antigo Regime, o objetivo era evitar ao máximo a interferência do Estado na vida do 
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cidadão, de modo a promover a afirmação da liberdade. Do ponto de vista econômico, 

isso significava ainda a consolidação da ideia de laissez-faire, deixando o mercado livre 

para promover o crescimento sem interferência do Estado. 

No entanto, o século XIX mostrou que esse Estado de prestações meramente 

negativas não atendia às complexidades das relações sociais que se estabeleceram a 

partir do contexto de Revolução Industrial. A opressão pelo Estado foi substituída pela 

opressão pelo homem, exigindo-se novamente a presença daquele com o objetivo de 

promover a justa distribuição da riqueza e de oferecer proteção adequada àqueles menos 

favorecidos nas condições de trabalho. 

A intervenção do Estado na economia se tornou ainda mais necessária na 

primeira metade do século XX, em função da necessidade de mobilização econômica 

para as guerras e da crise financeira de 1929. Nesse contexto, cresceu o interesse do 

Estado pela regulação da ordem econômica, a ponto de esta ser elevada à condição de 

bem jurídico tutelado pelo direito penal, ante o seu caráter vital para a convivência em 

sociedade. Estavam fixadas as bases para o reconhecimento da existência de um direito 

penal econômico. 

Segundo Esteban Righi: 

A intervenção do Estado na economia deu lugar a novas formas jurídicas 
destinadas a regulá-la. Surgiu assim o direito econômico e entrou em 
confronto com o direito clássico, afetando a economia contratual e 
redimensionando a noção de ordem pública. Paralelamente, a reforma 
econômica produziu a irrupção de normas de direito penal econômica, o que 
foi entendido como a norma mais aguda de intervenção do Estado na 
economia (1991, p. 12)78. 

Embora se identifique em períodos anteriores na história a existência de 

delitos que tinham por objeto a tutela de relações econômicas, como a Lex Julia di 

Annona no direito romano, foi mesmo o contexto histórico da primeira metade do 

século XX que propiciou a sistematização de normas destinadas à tutela da ordem 

econômica. Isso se deu inicialmente com a construção, por Sutherland, do conceito de 

white-collar crimes em meados dos anos trinta, por influência da política econômica 

                                                             
78 Tradução livre: “La intervención del Estado en la economia dio lugar a nuevas formas jurídicas 
destinadas a regularla. Surgió así el derecho económico y entro en pugna con el derecho clásico, 
afectando la autonomía contractual y redimensionando la noción de orden público. Paralelamente, la 
reforma económica produjo la irrupción de normas de derecho penal económico, el que fue entendido 
como la norma más aguda de intervención del Estado en la economía”. 
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intervencionista norte-americana do New Deal, para, posteriormente, se expandir em 

direção às demais ordens jurídicas estatais (SANTOS, 2001). 

Naturalmente, aceitar a legitimidade do direito penal na ordem econômica 

significava admitir a necessidade de revisão de algumas premissas assentadas a partir 

das ideias iluministas. Ora, se a premissa fundamental do direito era a garantia da 

liberdade individual, seria incongruente submeter à regulação mais invasiva do direito 

penal a violação de uma regra já em si restritiva à liberdade. Assim, com a consolidação 

do direito penal econômico, foi necessária uma revisão da teoria penal do bem jurídico, 

para reconhecer que interesses sociais podem legitimar a incidência da norma penal. 

A esse respeito, segundo João Marcello de Araújo Júnior: 

Assim sendo, os bens jurídicos a serem selecionados pela lei penal não se 
limitam mais aos “naturais” e ao patrimônio individual. A inserção social do 
homem é muito mais ampla, abrangendo todas as facetas da vida econômica. 
Daí um novo bem jurídico: a ordem econômica, que possui caráter supra-
individual e se destina a garantir a política econômica do Estado, além de um 
justo equilíbrio na produção, circulação e distribuição da riqueza entre os 
grupos sociais. Esse bem jurídico, entretanto, não é arbitrário, pois decorrente 
do tipo de Estado definido nas Constituições. Na lição de Marinucci, a 
política criminal consubstanciada na lei penal econômica, para se legitimar, 
deve ter como ponto de apoio a Constituição (ARAÚJO JÚNIOR, 1999, p. 
151). 

O direito penal econômico rompe o paradigma iluminista de proteção 

exclusivamente do indivíduo para adquirir também uma feição funcional (positiva) de 

concretização de determinados valores, os quais, naturalmente, devem ser reconhecidos 

como fundamentais pela comunidade. O bem jurídico penal passa a ser valorado à luz 

de interesses coletivos, como instrumento para a sua concretização. 

Nesse sentido, na revisão da teoria do bem jurídico, concebe-se que, no 

direito penal econômico, além da tutela do patrimônio individual, é possível a definição 

de bens jurídicos fundados em interesses supraindividuais, de manifestação difusa na 

sociedade, mas nem por isso menos importantes. Ao contrário, a violação a um bem 

jurídico supraindividual, não raras vezes, é valorada de forma até mais gravosa. 

Para Klaus Tiedemann, 

[...] o conceito de delito econômico compreende em primeiro lugar as 
transgressões no âmbito do Direito Administrativo-Econômico, ou seja 
contra a atividade interventora e reguladora do Estado na economia. Abarca 
também as infrações no campo dos demais bens jurídicos coletivos ou 
supraindividuais da vida econômica, os quais, por necessidade conceitual, 
transcendem os bens jurídicos individuais. E inclui, finalmente, os delitos 
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patrimoniais clássicos (roubo, extorsão, defraudação, suborno, etc) quando 
estes se dirigem contra patrimônio supraindividuais (como nos casos de 
obtenção fraudulenta de subvenções ou créditos estatais) ou quando 
constituem abuso de medidas e instrumentos da vida econômica (como na 
hipótese de um cheque descoberto ou um falso balanço) (TIEDEMANN, 
1985, p. 12)79. 

Conforme ressaltado, não existe crime – ou ilícito penal – em si. Sendo o 

direito um objeto cultural, é através da ação humana que se definem os valores a serem 

tutelados pelo direito e a forma respectiva, segundo os graus de rigidez também por ela 

definidos. Por isso, não parece haver incongruência em se eleger determinados valores 

como suscetíveis de tutela penal e, mais ainda, em se adaptar a legislação penal aos 

novos paradigmas sociais.  

Sabe-se que, a partir do século passado, as relações sociais se tornaram 

particularmente complexas, com a massificação de determinados interesses, que nem 

por isso deixaram de se apresentar de forma difusa na sociedade. Como isso ocorreu de 

forma particularmente alargada no domínio econômico – e até por isso foi necessária 

maior intervenção na economia –, essa mesma lógica terminou absorvida pelo direito 

penal econômico. 

Deve-se reconhecer que existe certa aproximação entre o direito penal 

econômico e o direito administrativo sancionador. Há, porém, distinções substanciais 

em relação a vários aspectos. Primeiro, no que respeita ao conteúdo ético, o direito 

administrativo é pautado pela neutralidade, enquanto no direito penal se trabalha com o 

reconhecimento de reprovabilidade da conduta, implícita no juízo de culpabilidade. 

Num segundo plano, é possível afirmar que a quantidade de conteúdo de injusto exigida 

para incidência da norma penal é muito maior do que a administrativa. No que se refere 

à finalidade, por fim, o direito administrativo se presta meramente à gestão de um 

determinado setor da economia; no direito penal, objetiva-se repressão da lesividade ao 

bem jurídico tutelado. 

                                                             
79 Tradução livre: “[...] el concepto de delito económico comprende en primer término las transgresiones 
en el ambito del Derecho Administrativo-Económico, o sea contra la actividad interventora y reguladora 
del Estado en la economia. Abarca también las infracciones en el campo de los demás bienes jurídicos 
colectivos o supraindividuales de la vida econômica, los cuales, por necesidad conceptual, transcienden 
los bienes jurídicos individuales. E incluye, finalmente, los delitos patrimoniales clásicos (estafa, 
extorsión, defraudación, cohecho, etc) cuando estos se dirigen contra patrimônios supraindividuales 
(como en los casos de obtención fraudulenta de subvenciones o créditos estatales) o cuando constituyen 
abuso de medidas e instrumentos de la vida econômica (como en la hipótesis de um cheque en 
descubierto o un falso balance)”. 
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É no direito penal econômico que se cruzam os dois principais institutos 

com os quais se preocuparam os iluministas para fins de limitação da atuação estatal: a 

pena e o tributo, este como elemento normativo de tipos penais. De um instituto 

impopular, sob influência justamente dos desmandos do regime político do Antigo 

Regime contra o qual se insurgiram aqueles, o tributo terminou se elevando à condição 

de instrumento de legitimação estatal nas sociedades democráticas, já que, por um lado, 

possibilita o atendimento das necessidades coletivas e, por outro, evita a intromissão 

desmedida na propriedade privada. Ademais, estando a tributação submetida ao 

consentimento via legalidade, não é consistente a invocação de valores como liberdade 

para justificar o não cumprimento de obrigações tributárias. 

Nesse sentido, na grande maioria das ordens jurídicas estatais, sob uma ou 

outra tipificação, a tributação foi elevada à condição de bem jurídico supraindividual 

fundamental, a legitimar o discurso incriminador. Portanto, em certas ocasiões, o não 

recolhimento do tributo configura não apenas um ilícito tributário, senão também um 

ilícito penal, a legitimar a deflagração do jus puniendi estatal. 

 

5. A TRANSNACIONALIZAÇÃO DO CRIME 

Uma outra característica da justiça penal contemporânea, liga-se à 
precedente: é o seu internacionalismo. 

Foram, sem dúvida, as transformações materiais de um mundo renovado pelo 
progresso científico, e também, infelizmente! convulsionado pela guerra, que 
tornaram necessária a união dos Estados contra o crime. Os malfeitores têm 
demonstrado um perigoso conhecimento dos meios de transporte 
aperfeiçoados – caminhos de ferro, automóveis e até aviões – postos à sua 
disposição pela ciência. O banditismo internacional, sob a forma individual e 
sob a forma colectiva, tormou proporções inquietadoras. Além disso, as 
circunstâncias que acompanharam ou seguiram a guerra – emigrações, 
diferenças cambiais, etc – trouxeram ao território de diversos Estados, 
especialmente da França, importantes elementos estranjeiros. Sendo a 
instabilidade uma das causas principais do crime, é um facto constante, nos 
diferentes países, ser a criminalidade dos estranjeiros, porporcionalmente, 
muito superior à dos autóctones. 

Era, por isso, necessário opor ao internacionalismo do crime o 
internacionalismo da repressão; era preciso que os Estados se entendessem, 
não só para combinar as açcões de suas polícias, mas também para fixar o 
domínio das suas jurisdições, das suas respectivas legislações (VABRES, 
1963, p. 22-23). 

“What hath God wrought” ou “Que coisas Deus tem realizado” (Números 

23-23). Foi com essa frase bíblica que Samuel F. B. Morse inaugurou, em 1844, as 

transmissões do primeiro telégrafo elétrico da história. Segundo Giddens (2000), no 
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momento em que enviou a mensagem, Morse estava dando início a uma nova fase da 

história mundial, cujos efeitos Henri Donnedieu De Vabres já sentia com mais vigor há 

quase cinquenta anos, quando analisava, no trecho que introduz este tópico, as 

conseqüências desse fenômeno na criminalidade. 

Morse atribui a Deus seu invento. Porém, este expressa, para a história, mais 

um marcante exemplo do permanente instinto do ser humano de romper os desafios 

espaciais, de buscar novos horizontes e de ampliar as possibilidades de riqueza. Desde a 

invenção da roda, a história é pródiga em fatos a partir dos quais se extrai esse instinto 

do homem, que não raras vezes resultou em conflitos. O dado interessante da nova fase, 

no entanto, é que o espaço não é mais abreviado a partir de um meio físico, senão a 

partir de dispositivos tecnológicos que promovem virtualmente a interação simultânea 

do globo terrestre. 

Semelhante fenômeno pode ser percebido na Idade Moderna com a Era das 

Grandes Navegações. Só que, naquele período, a busca por novos espaços atendia a uma 

perspectiva física, até porque ainda havia espaços não descobertos no globo, ao menos 

na visão eurocentrista que terminou por influenciar o Ocidente. Nos dias atuais, não há 

mais espaços para serem descobertos no planeta e o desafio espacial passou a ser outro: 

reduzir as distâncias e facilitar a comunicação entre os povos através do uso da 

tecnologia. As novas possibilidades de riqueza não mais estão em locais desconhecidos, 

senão dependem da capacidade do homem de otimizar os recursos disponíveis. 

Essa nova forma de encarar o mundo a partir de uma perspectiva global 

trouxe reflexos em todos os domínios da vida em sociedade, não apenas no econômico. 

Trata-se de um novo modelo de sociedade, globalizada, cujo paradigma passa a 

influenciar em toda a sua plenitude o comportamento humano, inclusive no campo da 

criminalidade. Se o estabelecimento de mecanismos virtuais de comunicação colocou 

em xeque os limites formais das fronteiras dos Estados – paradigma moderno do 

modelo vestfaliano – para dar início a um sistema global de relações, esse fenômeno 

teve reflexos também na criminalidade, para cujos atores cada vez menos o controle 

estatal constitui empecilho. 

Se tudo isso já era perceptível no início da segunda metade do século 

passado, quando Henri Donnedieu de Vabres teceu as considerações que inauguraram 

este tópico, em que advertia para a necessidade de a repressão ao crime estar atenta a 
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essas circunstâncias, hoje essa visão global de sociedade está definitivamente arraigada 

ao pensamento, a ponto de já se dispor de algumas correntes teóricas consolidadas sobre 

o tema. Uma delas, que interessa a este estudo, é o transnacionalismo, característica nas 

relações internacionais decorrente da globalização e com profunda influência no crime 

organizado atual. 

É transnacional a atividade que se realiza através das nações, das fronteiras, 

abrangendo qualquer movimento, físico ou virtual, de pessoas, de bens, de ideias, de 

informações, de créditos, de capitais. Não implica propriamente fugir das barreiras 

formais das fronteiras, mas não as considerar como obstáculo quando do planejamento 

das ações. No momento de se definir um investimento, por exemplo, não se parte da 

premissa de que a escolha deve recair num território geográfico exclusivo e 

devidamente delimitado por uma fronteira. Assim, a atividade transnacional se desdobra 

em vários territórios estatais, e não mais concentrado num só, instrumentada pelas 

facilidades propiciadas pelo incremento dos meios de comunicação. 

O termo transnacional remonta aos anos setenta. Atribui-se a Samuel 

Huntington o pioneirismo no seu uso, em 1973, no artigo Transnational Organizations 

in World Politics (2011). Trata-se de um estudo de política internacional em que o autor 

procurou analisar as organizações no plano mundial como forma de identificar suas 

formas de atuação e tentar lhes definir um modelo comum. Para tanto, foram então 

estudadas empresas e instituições como a Unilever, a Fundação Ford, a Igreja Católica, 

a Agência de Inteligência Norte-Americana (CIA), o Banco Mundial, o Strategic Air 

Command, a Anaconda, a Intelat, o Chase Manhattan, a AID, a J. Walter Thompson e a 

Air France (HUNTINGTON, 2011). 

No trabalho, o autor apresentou alguns traços comuns nas ações dessas 

organizações, que lhes conferem o caráter transnacional: 

i) existência de uma estrutura complexa, com um comando 

central hierarquizado; 

ii) forma de atuação particular, desempenhando suas atividades 

a partir da especialização e do domínio de uma técnica; 

iii) desenvolvimento das atividades através de várias fronteiras, 

sem que estas configurem qualquer empecilho, viabilizando a 
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movimentação econômica através dos instrumentos bancários de 

transferência de capitais financeiros. 

Internacionalismo e transnacionalismo são aspectos distintos da realidade e 

que não mais se confundem no pensamento contemporâneo, muito embora coexistam e 

neles se observe uma matriz comum: o fenômeno da globalização das relações humanas 

como modelo de sociedade. Iniciado no século XIX e consolidado no após-guerra, o 

internacionalismo é um movimento que sustenta existir uma comunidade de interesses e 

valores entre todos os povos, trazendo uma visão cosmopolita para o pensamento. Na 

verdade, De Vabres denomina de internacionalismo do direito penal o fenômeno que 

descreve no trecho já referido porque, àquela época, em que pese já se pudesse perceber 

os efeitos da mudança no estado de coisas, a teorização sobre a matéria ainda era de 

certo modo incipiente e insuficiente diferenciar ambos os fenômenos. 

A distinção é tênue, mas tem muita importância para o direito penal. É que o 

internacionalismo se revela quando o ente estatal, sob o manto da soberania do modelo 

vestfaliano, atua como protagonista ou ao menos endossante das práticas criminosas, de 

forma ativa ou passiva, seja porque suas estruturas são utilizadas deliberadamente para 

o cometimento de crime, seja porque suas instituições são subvertidas como forma de 

preservar a impunidade dos infratores. Como alguns desses crimes atentam contra a 

própria espécie humana, o direito internacional, que assumiu uma visão cosmopolitista, 

muito em face dos sucessivos atentados à paz, à espécie humana e à própria sociedade 

internacional, penetrou no direito penal para viabilizar a persecução penal através da 

figura do crime internacional. 

No transnacionalismo, o Estado não é propriamente um ator central na ação 

criminosa. Pelo contrário, esta se estrutura de modo a driblar a atuação dos órgãos de 

segurança e de justiça, ainda que nele se penetre através da corrupção. Para tanto, as 

organizações criminosas incorporam em suas estruturas o modus operandi das empresas 

transnacionais, o que lhes torna viável uma atuação transfronteiriça, possibilitando-lhes 

fugir do controle estatal, assim como maximizar os lucros. Por conseguinte, o caráter 

transnacional do crime decorre da circunstância de a ação criminosa ser racionalmente 

concebida de forma a desconsiderar os limites formais dos Estados para escapar de suas 

estruturas de segurança e de justiça. 
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Portanto, a lógica transnacional é praticada nas atividades lícitas, nas quais o 

lucro é naturalmente incrementado, seja pelos custos diretos e indiretos de produção, 

distribuição e comercialização de bens, seja pela fuga das incidências fiscais, tributárias 

ou não. Assim, as organizações voltadas à atividade criminosa começam a fragmentar as 

suas estruturas, tornando-as bastante complexas e de difícil compreensão. Com isso, 

podem desdobrar as várias atividades que desenvolve em diversas redes de comando 

descentralizado (ou mesmo passando a atuar através de uma rede de organizações) e, 

assim, compartimentá-las em várias localidades do globo. 

Essa estruturação dificulta sobremodo a compreensão, pelos órgãos estatais 

de segurança e justiça, da magnitude da atividade criminosa e da complexidade nas 

estruturas dessas organizações. Com isso, o combate ao crime, promovido pelo Estado 

na sua forma tradicional e sob um paradigma moderno, torna-se também pontual e 

fragmentário, não conseguindo abalar efetivamente o pilar de sustentação de cada uma 

dessas organizações. 

Se isso não bastasse, com as facilidades que a tecnologia proporcionou nas 

comunicações, é possível rapidamente apagar os rastros de vínculos entre células dessas 

organizações através de operações financeiras muito complexas, assim como, também 

por meio destas, deslocar com incrível agilidade uma atividade criminosa de um local 

para outro do planeta. Essa volatilidade do capital configura elemento importante na 

estrutura dessas organizações criminosas e na definição do seu modo de ação, já que o 

controle estatal não só não flui com a mesma agilidade, como também é insuficiente 

para aprofundamento sobre a extensão da cadeira criminosa. 

Uma consequência do transnacionalismo (não apenas do transnacionalismo 

ilícito) é a difusão da soberania estatal, expressa, entre outros aspectos, no surgimento 

de problemas em nível planetário e no declínio da habilidade dos Estados de resolverem 

seus problemas no plano nacional, já que qualquer solução depende invariavelmente de 

uma providência que exorbita de suas fronteiras. Se a difusão da soberania, por um lado, 

traz como consequência positiva a dificuldade de estabelecimento e de sobrevivência de 

regimes totalitários, por outro ela enseja o enfraquecimento da capacidade de agir do 

Estado democrático, com reflexos indiscutíveis na política de segurança e de justiça. 

Esse contexto tem forte impacto sobre as relações jurídicas. A sofisticação 

dos canais de comunicação entre os indivíduos inaugurou um novo momento nas 
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relações jurídicas privadas. Contratos são celebrados à distância, por meio antes tidos 

por não-convencionais, a exemplo da rede mundial de computadores, incrementando a 

volatilidade da atividade financeira. Contudo, o direito privado facilmente desenvolve 

mecanismos para suprir as deficiências da atuação estatal, até pela natureza 

preponderantemente convencional de suas fontes. Como exemplo, tem-se a incidência 

nas contratações internacionais, já há algumas décadas, da lex mercatoria, construída a 

partir dos usos e práticas comerciais e erigida à condição de soft law através do 

consenso empresarial, normalmente com recurso à arbitragem para solução de conflitos 

(GOLDMAN, 1979; GOLDMAN, 1964; KAHN, 1977). 

Assim, no direito privado, essa deficiência das estruturas estatais em lidar 

com a complexidade das relações econômicas no plano transnacional não suscita maior 

problema. Foge-se deliberadamente da dependência do ente estatal e do excessivo 

formalismo de suas instituições e práticas, sem que isso signifique necessariamente a 

falência do direito privado para disciplinar suas relações jurídicas. No entanto, o mesmo 

não se enxerga no direito público, cujo espaço de normatividade não pode prescindir da 

presença das fontes estatais. Enquanto o direito privado cada vez menos se guia pela 

noção de território, ainda há muita resistência em se desenvolver, no âmbito do direito 

público, instrumentos ágeis e seguros para acompanhar a revolução verificada naquele. 

Essa circunstância, não raras vezes, abre também espaço à prática concreta de ilícitos 

cuja operacionalização transcende essas noções clássicas de soberania e de território. 

Diferentemente do que ocorre no crime internacional, não se pode falar 

propriamente, quanto ao crime transnacional, da existência de um bem jurídico sensível 

e de transcendência internacional, numa visão cosmopolita, que justifique a concepção 

de um direito penal numa dimensão universal como ultima ratio para respectiva tutela. 

O crime transnacional agride essencialmente o bem jurídico tutelado pelo direito penal 

nacional, só que, ao ultrapassar as fronteiras estatais, a violação pode se reproduzir para 

mais de uma ordem jurídica e, quando isso não ocorre, existe necessariamente algum 

elemento de estraneidade envolvido. 

Segundo Alicia Gil Gil, 

uma definição que temos adotado, que fundamenta o caráter internacional do 
delito não só na fonte internacional do mesmo, senão também, e 
fundamentalmente, na natureza internacional do bem jurídico protegido, e na 
ausência ou insuficiência da repressão interna devida na participação ou 



193 
 

tolerância do poder público no fato, nos leva a distinguir os delitos 
internacionais e os delitos transnacionais ou transfronteiriços (1999, p. 43)80. 

Por outro lado, não constitui traço essencial do crime internacional que a 

prática criminosa exorbite as fronteiras de um determinado território estatal. Aliás, a 

regra nem tem sido essa na história recente, pelo menos no que diz respeito aos crimes 

contra a humanidade e de genocídio, já que os assassinatos e extermínios, de grupos 

nacionais, étnicos, raciais ou religiosos, ou simplesmente generalizados, têm sido mais 

comuns nos regimes totalitários, em particular como forma de conter resistências ao 

status quo. 

Assim, enquanto a essência do crime internacional está na transcendência 

internacional de seu bem jurídico, no transnacional o bem jurídico violado é o do direito 

penal nacional, podendo se reproduzir em mais de uma ordem jurídica; outrossim, o 

traço essencial do crime transnacional é a desconsideração das barreiras formais da 

fronteira no planejamento da atividade criminosa, enquanto, no crime internacional, 

esse não apenas não é um dado relevante, como também, em alguns casos, o crime é 

cometido até para preservar um determinado regime político não democrático protegido 

pela soberania formal. 

Por isso mesmo, a solução no combate ao crime transnacional não passa, 

pelo menos no momento histórico atual, pela concepção de jurisdições internacionais. 

Não existindo um bem jurídico internacional que dê suporte à criminalidade com feição 

transnacional, não é viável a criação de um direito internacional penal como ultima ratio 

na respectiva tutela. Todavia, como o crime transnacional é pluriterritorial, abrangendo 

mais de uma entidade estatal soberana e, portanto, mais de uma ordem jurídica, seu 

combate pressupõe uma visão negociada entre os atores envolvidos visando à criação de 

níveis de prevenção e repressão que se ajustem às particularidades do novo modus 

operandi, mas também uma postura cooperativa das instituições nacionais, de modo a 

se tentar superar as limitações formais impostas pela regra geral de definição da 

jurisdição penal, calcada no princípio territorial. 

                                                             
80 Tradução livre: “Una definición como la hemos adoptado, que fundamenta el carácter internacional 
del delito no sólo en la fuente internacional del mismo, sino además, y fundamentalmente, en la 
naturaleza internacional del bien jurídico protegido, y en la ausencia o insuficiencia de la represión 
interna debida a la participación o tolerancia del poder político en el hecho, nos lleva a distinguir entre 
los delitos internacionales y los delitos transnacionales o transfronterizos”.  
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Os mecanismos para combate à criminalidade transnacional podem até ser 

concebidos em documentos internacionais. No entanto, não havendo um bem jurídico 

internacional envolvido, não é legítimo invocar o princípio da jurisdição universal na 

sua persecução, o que deverá ser feito nas jurisdições nacionais, com preponderância do 

princípio da territorialidade, tornando necessária a incorporação aos direitos internos 

dos instrumentos negociados. Assim, o crime transnacional constitui objeto do direito 

penal internacional (e não do direito internacional penal, como o crime internacional), já 

que se caracteriza como infração penal com elementos de estraneidade (LEITE, 2008). 

Desse modo, se não há fundamento para a concepção de uma jurisdição 

universal, de caráter internacional, para combate ao crime transnacional, é preciso 

considerar que se pressupõe uma ação conectada das ordens jurídicas envolvidas na 

atividade criminosas. A alternativa que o direito oferece, já há alguns séculos, é a 

cooperação jurídica internacional, por meio de cujos instrumentos é possível às 

jurisdições nacionais ultrapassar, tal como a criminalidade, as barreiras formais das 

fronteiras, a fim de evitar uma persecução penal fragmentária e insuficiente para 

desmantelar as complexas estruturas das organizações criminosas, que estão colocando 

em risco a segurança do planeta. 

 

6. A CRIMINALIDADE ORGANIZADA TRANSNACIONAL 

Neste “mercado gigantesco” para que evoluiu a economia mundial, existe 
uma procura por bens e serviços proibidos que, agora por este motivo, o 
converte em idóneo para a proliferação de organizações criminosas. Para o 
satisfazer, surge um mercado de bens e séricos ilegais que coexiste com o 
mercado global. O crime adquiriu uma enorme capacidade de diversificação, 
organizando-se estrutural e economicamente para explorar campos tão 
diferentes quanto o jogo, o proxenetismo e a prostituição, o tráfico de 
pessoas, de droga, de armas ou de veículos ou o furto de obras de arte, 
aparecendo invariavelmente o branqueamento de capitais como complemento 
natural dessas atividades (RODRIGUES, 2008, p. 174). 

O “mercado global” de “bens e serviços proibidos”, referido por Anabela 

Miranda Rodrigues, é indiscutivelmente uma consequência da incorporação do modelo 

transnacional de atuação econômica ao modus operandi das organizações criminosas, 

que nele enxergaram, ao mesmo tempo, uma oportunidade de maximização de lucros e 

de driblar as ações de segurança pelo poder estatal. No entanto, é preciso reconhecer 

que a criminalidade organizada – aquela exercida pelas organizações criminosas – não é 

um fenômeno necessariamente atrelado ao transnacionalismo. Há incerteza sobre sua 
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origem histórica, mas o certo é que seu florescimento se deu no século XX, a partir dos 

anos vinte, nos Estados Unidos, com a entrada em vigor da Lei Seca, que deram 

impulso à estruturação de organizações fortemente hierarquizadas (DAVIN, 2007). 

É bastante difícil apontar com a devida precisão a origem das organizações 

criminosas, até porque, não bastasse a insuficiência dos registros históricos, não se tem 

segurança sobre quando surgiu a noção jurídica de proibição, superando a de tabu, de 

cunho religioso. Por isso mesmo, não há elementos para indicar o momento em que 

conscientemente se formaram grupos com a específica finalidade de praticar crimes, 

com o mínimo de racionalidade interna para que se pudesse considerar se tratar de uma 

organização criminosa. 

De qualquer forma, no final da Idade Moderna, alguns líderes do crime já 

ganhavam alguma notoriedade, como Louis Mondrin, na França, líder de uma quadrilha 

de contrabandistas, dos quais era considerado o rei, preso no reinado de Luís XV, em 

1755. No mais, nessa época, muitos líderes piratas, normalmente ingleses e franceses, 

ficaram conhecidos pela criminalidade praticada com habitualidade e sob uma certa 

estruturação. 

Especula-se, porém, que a origem remota das organizações criminosas, pelo 

menos das que se tornaram mais perenes, estaria nas tríades chinesas, ainda no século 

XVI, como um movimento de resistência ao estabelecimento da dinastia Ch’ing. Essas 

tríades acompanharam um intenso fluxo migratório no século XIX em direção aos 

Estados Unidos, para depois se espraiarem por diversos Estados, dentre os quais o 

Canadá e alguns europeus. Ainda hoje sua estrutura é rudimentar e baseada em graus 

hierárquicos bem definidos e baseados em números (DAVIN, 2007). 

Outra organização criminosa de origem bastante antiga é a Yakusa japonesa, 

espécie de sindicatos criminais nascidos dos bakuto (jogadores profissionais) e dos 

tekiya (vendedores de rua), oriunda do século XVIII. A Yakusa organizava-se através de 

uma rígida distribuição de territórios, de tarefas e de mercadorias, assim como pela forte 

repressão à desobediência às ordens dos chefes tekiya, que, no início, gozavam de tanto 

prestígio a ponto de receberem estatuto semelhante ao dos samurais, pelo menos até a 

primeira metade do século XX. A organização criminosa aproveitou-se do crescimento 

econômico japonês do após-guerra para fomentar sua expansão (DAVIN, 2007). 
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Uma terceira organização criminosa secular é a Máfia, com os uomini 

d’onore ou “homens de honra” dos séculos XVIII e XIX, na região da Sicília, que, 

agregando um número significativo de apoiadores, conseguiram criar uma estrutura 

fortemente hierarquizada e disciplinada. A organização se internacionalizou no início do 

século XX com o fluxo migratório aos Estados Unidos da América e se fortaleceu nos 

anos vinte com a entrada em vigor da Lei Seca, aprovada pela 18ª Emenda. 

A implementação da Lei Seca deu azo ao surgimento de grupos criminosos, 

as gangs, voltados à comercialização do álcool, mercadoria então proibida. Esses grupos 

rapidamente se organizaram em “famílias”, estruturados sob elevada hierarquia, que, no 

começo, detinham o controle de bares e estabelecimentos de diversão noturna, mas 

posteriormente expandiram seu domínio espacial para quarteirões, bairros e até cidades 

inteiras. Com a entrada em vigor da Emenda nº 25, em 1933, revogando a Lei Seca, 

esses grupos haviam acumulado tanto capital que não foi difícil deslocar a atividade 

criminosa para outros negócios ilícitos. 

Veio então uma dura repressão do poder público, inclusive com medidas 

legislativas, a fim de perseguir a Máfia norte-americana, culminando, na década de 80, 

com a condenação dos chefes das principais famílias, destacando-se o julgamento de 

maior relevância que ganhou da mídia a alcunha de Pizza Connection (DAVIN, 2007). 

Paralelamente, o combate à Máfia também se intensificou na Itália, com a deflagração 

do Maxiproceso e, sobretudo, no início da década de 90, com a Operação Mani Pulite 

(Mãos Limpas), que escancarou o enraizado esquema de corrupção que assolava as 

instituições italianas. 

Não há dúvida de que outras organizações criminosas, das mais variadas 

origens, também se estabeleceram em outras localidades do planeta. Contudo, essas três, 

talvez pelo sucesso no desempenho de suas atividades em territórios de maior pujança 

econômica no século XX (Estados Unidos e Japão), quando a política internacional 

despertou interesse pelo tema, terminaram ganhando mais destaque, seja no combate a 

suas atividades, seja no estudo de seu modus operandi. 

No que diz respeito à Máfia norte-americana, ferrenhamente combatida 

pelas forças de segurança e pelo sistema de justiça dos Estados Unidos nos anos oitenta, 

a queda de sua hegemonia trouxe um particular efeito para o contexto da criminalidade 

no mundo, já que abriu espaços para que outros grupos se organizassem melhor para 
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suprir a demanda por bens e serviços ilícitos. Esse impacto foi sentido no Brasil, já que, 

com a formação dos cartéis do tráfico de drogas, em especial na Colômbia, o território 

nacional, de difícil controle de segurança, seja pela extensão, seja pela densidade da 

Região Amazônica, foi transformado em rota de transporte de produtos ilícitos, o que 

ensejou o fortalecimento de suas próprias organizações criminosas, que adquiriram 

conexões transnacionais. 

A criminalidade organizada também não é recente na história brasileira. É 

possível apontar como exemplo mais remoto o fenômeno do cangaço, em meados do 

século XIX e início do século XX, no Nordeste brasileiro. O cangaço foi influenciado 

por problemas fundiários e sociais, em especial a enorme miséria do sertão nordestino, 

ensejando a criação de grupos organizados sob estruturação hierárquica cuja ocupação 

era perambular para praticar assassinatos, sequestros e roubos, com uma forte tendência 

a desafiar os poderes constituídos. Um cangaceiro se tornou particularmente famoso, 

Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, que atuou por quase duas décadas, até ser 

assassinado em 1938, aos quarenta anos, no Estado de Sergipe. 

Na história recente do Brasil, pelo menos duas organizações criminosas de 

maior envergadura despertaram maior atenção no cenário internacional pela dimensão 

que tomaram e por suas conexões transnacionais, notadamente no que diz respeito ao 

tráfico de drogas: o Comando Vermelho (CV), com atuação no Rio de Janeiro, e o 

Primeiro Comando da Capital (PCC), radicado em São Paulo e na Baixada Santista. No 

contexto atual, o Comando Vermelho se encontra enfraquecido, em função da prisão de 

vários de seus líderes; por outro lado, o Primeiro Comando da Capital, que emergiu de 

revoltas contra o sistema carcerário paulista, aproveitou-se do declínio daquele, para se 

firmar como principal organização criminosa atualmente no Brasil, com ramificações 

em vários Estados e ação criminosa diversificada. 

Criminalidade organizada é um conceito construído nas mais diversas áreas 

de conhecimento – a exemplo da ciência política, da criminologia, da economia, da 

sociologia, cada qual descrevendo o tema sob um enfoque diferente – que o direito 

penal absorveu muito pela influência do debate internacional sobre segurança, que se 

tornou mais intenso no momento em que o fenômeno ganhou feição transnacional.  

É preciso compreender que o crime organizado segue fundamentalmente 

uma lógica econômica. Desenvolver uma atividade fora dos padrões de licitude significa 
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maximizar os lucros e quebrar as regras de concorrência, subvertendo em seu favor o 

próprio sistema capitalista. Com esse objetivo, as organizações criminosas absorvem as 

formas de atuação empresarial e as reproduzem nas atividades ilícitas que desenvolvem, 

não tendo sido diferente na adoção do paradigma transnacional. 

O crime organizado transnacional engloba diversas modalidades de crimes 

que atentam contra a segurança internacional, como tráfico de drogas, tráfico de armas, 

tráfico de seres humanos, contrabando de migrantes, terrorismo (em que pese seja 

controvertida a sua inclusão nessa categoria), além da corrupção de agentes estatais e da 

lavagem de ativos. Sua expansão, assim como sua elevação a temática de interesse nas 

relações internacionais, coincide com o fim da Guerra Fria, quando a agenda 

internacional sobre a segurança perdeu sua característica eminentemente bélica para se 

ater, igualmente, ao debate sobre o impacto de atores não governamentais. Ademais, a 

corrida ao desarmamento permitiu a abertura de novos espaços de atuação em regimes 

outrora impenetráveis pelas organizações criminosas. 

Assim, ganhou fôlego o caráter transnacional das organizações criminosas, 

que introduziram no seu modus operandi os pilares de atuação das empresas, com a 

fragmentação e especialização das atividades criminosas, assim como das relações de 

comando, e a difusão transfronteiriça. Como consequência, tem-se a formação de redes 

difusas de atuação criminosa, que atuam sem os mesmos vínculos hierárquicos de cunho 

ético de outrora, corrompendo o mercado formal e as instituições estatais (WERNER, 

2011). 

A Assembleia Geral das Nações Unidas decidiu, em 1998, elaborar uma 

convenção internacional contra o crime organizado transnacional, cujo texto final, após 

os devidos estudos, foi aprovado na Conferência de Palermo, em 2000. Nesses estudos, 

foram definidas seis características necessárias para configuração da atividade ilícita 

como crime organizado transnacional (WERNER, 2011): 

i) grupo organizado para cometimento de crime; 

ii) hierarquia e vínculos pessoais que permitam ao líder o 

controle do grupo; 
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iii) violência, intimação, corrupção, utilizados como ferramentas 

para obtenção de lucros, assim como para controlar territórios e 

mercados; 

iv) lavagem de ativos por meio da integração do ganho ilícito ao 

mercado formal, a fim de torná-los legítimos; 

v) potencialidade de expansão em novas atividades para além 

das fronteiras; 

vi) vínculos de cooperação com outros grupos do crime 

organizado transnacional. 

Esses elementos foram incorporados ao texto da Convenção das Nações 

Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, também conhecida simplesmente por 

Convenção de Palermo, no qual se conceitua, no artigo 2º, grupo criminoso organizado 

como: 

grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e 
atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações 
graves ou enunciadas na presente Convenção, com a intenção de obter, direta 
ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material. 

Cada organização criminosa transnacional naturalmente tem suas próprias 

particularidades. No entanto, existem efetivamente alguns traços comuns nesses grupos, 

herdados até da tradição histórica, haja vista que muitos deles se perenizaram ao longo 

dos séculos e ganharam ramificações em várias partes do globo, exportaram o know-

how sobre seu modus operandi. 

Um dado bastante relevante é um perfil essencialmente organizacional, com 

estrutura rígida, distribuição de poder e atribuição de papeis aos seus integrantes. 

Assim, o grupo se insere num contexto hierárquico, permitindo o exercício de liderança. 

Porém, a lógica hierárquica enfrentou uma mudança de paradigma com a adoção do 

padrão transnacional, para viabilizar o funcionamento da ação criminosa através de 

redes difusas. Assim, em que pese ainda se manter normalmente o padrão hierárquico, 

este não abrange a atividade criminosa como um todo, que foi compartimentada (e, 

pode-se dizer, descentralizada) e submetida a vínculos tênues, de modo que ele se 

mantém dentro de cada célula de atuação da cadeia criminosa. 
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Outra característica do crime organizado transnacional é a deliberada 

intenção criminosa, com caráter permanente, assim como seu funcionamento segundo o 

modelo de referência empresarial. O objetivo, pois, é o de montar uma empresa 

criminosa, primando pela racionalidade no planejamento das atividades e mapeamento 

das ações, a fim de buscar a máxima eficiência e, em consequência, o incremento do 

lucro. 

O crime organizado transnacional igualmente detém a particularidade de se 

infiltrar nos negócios lícitos, com a finalidade de concorrer diretamente com o mercado 

formal, promovendo a lavagem de ativos decorrentes da atividade criminosa. Infiltra-se 

na economia formal como forma de ocultar a origem criminosa do capital, tornando-o 

legítimo para circular livremente. A metodologia empregada, portanto, é a de mesclar 

atividades ilícitas com outras lícitas, numa teia complexa de negócios, na tentativa de 

impedir que os órgãos de segurança, através do monitoramento da atividade financeira, 

tenham condições de desvendar as raízes da organização. 

As redes criminosas transnacionais têm sustentação fundamentalmente 

financeira. A lavagem de ativos, com a infiltração da atividade no mercado formal, é 

viabilizada através de inúmeras e complexas transações financeiras, através do sistema 

interbancário transnacional e envolvendo vários Estados, em especial aqueles nos quais 

as regras de sigilo (fiscal e bancário) são mais rígidas. Assim, sem um monitoramento 

eficiente da movimentação financeira da atividade, é praticamente impossível um 

combate eficiente, até porque, nessa intrincada teia de transações financeiras, são 

utilizados terceiros como intermediários, chamados de “laranjas”, a fim de dificultar as 

investigações sobre a origem efetiva do capital.  

Se isso não bastasse, também faz parte do modus operandi das organizações 

criminosas transnacionais a infiltração nas instituições estatais, através da corrupção de 

autoridades e de funcionários. Com efeito, salvo em casos excepcionais, a exemplo do 

terrorismo, o crime organizado não trabalha com a premissa de que deve se insurgir de 

forma ostensiva contra o poder estatal. Preferentemente, infiltra-se nos próprios órgãos 

do Estado, inclusive nos níveis hierárquicos mais elevados da administração e nos 

centros decisórios, como os órgãos legislativos e de justiça, a fim de corroer os pilares 

de sustentação dos poderes públicos em favor de seus interesses. 
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Em suma, a criminalidade organizada transnacional apresenta normalmente 

os seguintes elementos: 

i) estrutura organizacional rígida e hierárquica, ainda que na 

forma de redes difusas, com a presença de liderança, 

distribuição de poder e atribuição de papeis; 

ii) perfil empresarial, com eficiência, planejamento e 

racionalidade na divisão de tarefas, buscando maximização dos 

lucros; 

iii) intenção criminosa permanente; 

iv) infiltração nos negócios lícitos, a fim de concorrer com o 

mercado formal e tornar legítima a circulação do capital de 

origem ilícita; 

v) estruturação fundamentalmente financeira, através de 

transações complexas, a fim de ocultar a ilicitude do capital; 

vi) infiltração nos órgãos estatais, inclusive naqueles de elevada 

hierarquia, a fim de adulterar as bases de sustentação dos 

poderes públicos, através da corrupção. 

O crescimento da criminalidade organizada transnacional provoca efeitos 

políticos e econômicos nefastos. De um lado, coloca em xeque os pilares de sustentação 

da democracia, no momento em que se infiltra nos órgãos estatais, comprometendo a 

liberdade, a segurança e a isonomia; de outro, ameaça o sistema capitalista, com efeito 

destrutivo nas regras de concorrência, primeiro porque o crime em si é instrumento de 

lucro fácil, já que não se origina do trabalho ou do talento, mas também porque, quando 

no plano da ilicitude, a atividade não se submete aos naturais ônus da formalidade, 

como as obrigações fiscais, tributárias ou não, administrativas e trabalhistas. 

 

7. A COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL PENAL-TRIBUTÁRIA 

COMO INSTRUMENTO DE REPRESSÃO À CRIMINALIDADE 

TRANSNACIONAL: A RELEVÂNCIA DO CONTROLE GLOBAL DA 

ATIVIDADE FINANCEIRA 
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É universalmente sabido que a fiscalização segue a economia, que a 
fiscalização segue a riqueza e que as novas formas de riqueza estão também 
na origem de novas formas de criminalidade. No contexto da 
internacionalização da economia que acabamos de descrever sinteticamente, 
assiste-se ao fenômeno há tempos conhecido e estudado de planejamento 
fiscal pessoal e societário, muito conhecido com os neologismos de 
deslocalização ou glocalização. As mudanças de realidade, com efeito, 
geram também palavras em condições de descrevê-las. 
Não são exclusivamente fiscais as razões na origem de tal fenômeno, mas 
seguramente elas exercem um papel relevante. 
Assim, ao lado da economia fiscal legítima verifica-se a evasão e a fuga 
fiscais frequentemente associadas como causa e efeito de outras formas de 
criminalidade financeira, como a lavagem de dinheiro e a máfia, como a 
imprensa assinala quotidianamente em relação a personagens famosos. 
A erosão da base tributária, as transferências de riqueza e a sua ocultação, 
unicamente com fins de economia fiscal, atingiram dimensões enormes a 
ponto de exigir medidas urgentes e extraordinárias. 
 [...] 
Evade quem pode desfrutar o planejamento tributário com a ajuda de 
consultores habilidosos. Não se pode evadir sem um sofisticado 
conhecimento técnico. E aqui, uma reflexão que é espontânea e, muitas 
vezes, provocativa. As forças do mal também se servem de tecnicidade e 
inteligência extremamente requintadas, isto é, de igual teor diabólico. A 
imagem que me vem é essa mesma, de diabos contra anjos (SACHETTO, 
2008, p. 84-85). 
 

A permanente tensão entre o bem e o mal é um das características mais 

enraizadas à cultura ocidental. Por influência cristã, no entanto, o bem é normalmente 

confrontado com o mal num patamar de fragilidade, como se lhe fosse impossível se 

sobrepor às forças malignas. Na fonte bíblica, o mal se manifesta potente e traiçoeiro 

desde o Livro dos Gêneses, quando, a despeito da ordem divina em sentido contrário, a 

serpente consegue convencer a mulher a se alimentar do fruto proibido. 

Semelhante fenômeno ocorre com a cooperação jurídica internacional em 

matéria penal-tributária. Embora hoje mais praticada do que antes, ainda se enxergam 

algumas resistências na sociedade internacional – e por alguns Estados importantes, 

como a Suíça – à sua efetivação, ainda que haja certo consenso sobre sua importância 

como instrumento de repressão às formas mais recentes de criminalidade organizada, 

estruturadas sob a lógica transnacional. 

Mesmo na União Europeia, onde, por necessidades históricas, a cooperação 

jurídica internacional penal tem sido mais avançada, somente em período mais recente 

mereceu mais atenção aquela relativa aos crimes tributários. No Conselho Europeu de 

Tampere, reconheceu-se que a criminalidade econômica mais grave apresenta cada vez 

mais aspectos tributários e aduaneiros, razão por que se recomendou a intensificação da 

cooperação penal nessa área. 
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Como consequência, o Conselho da Europa prestigiou a cooperação quanto 

à criminalidade tributária no momento da regulação do mandado de detenção europeu, 

expressão maior do princípio do reconhecimento mútuo e disciplinado pela Decisão-

Quadro 2002/584/JAI, de 13 de junho de 2002. Em que se pese não se ter previsto de 

forma expressa, no artigo 2º, número 2, o crime tributário na lista de infrações penais 

que ensejam o cumprimento obrigatório do mandado sem a possibilidade de recusa com 

base no controle da dupla incriminação, mais adiante, no artigo 4º, prescreve-se o 

seguinte: 

A autoridade judiciária de execução pode recusar a execução de um mandado 
de detenção europeu: 
1. Se, num dos casos referidos no n.o 4 do artigo 2.o, o facto que determina o 
mandado de detenção europeu não constituir uma infracção nos termos do 
direito do Estado-Membro de execução; todavia, em matéria de contribuições 
e impostos, de alfândegas e de câmbios, a execução do mandado de detenção 
europeu não pode ser recusada pelo facto de a legislação do Estado-Membro 
de execução não impor o mesmo tipo de contribuições e impostos ou não 
prever o mesmo tipo de regulamentação em matéria de contribuições e 
impostos, de alfândegas e de câmbios que a legislação do Estado-Membro de 
emissão; 

Nem sempre foi assim. Na Convenção Europeia de Extradição de 1957, o 

artigo 5 dispunha que, quanto aos crimes tributários, não havia obrigatoriedade de se 

promover a extradição, ficando ela submetida às negociações diretas entre os Estados 

Partes e em relação a condutas expressamente delimitadas. De forma semelhante, na 

Convenção Europeia de Auxílio Judiciário Mútuo em Matéria Penal, o artigo 2, a, 

previa que a cooperação poderia ser recusada se a solicitação versasse sobre matéria 

penal-tributária. 

Não existe restrição formal à cooperação, ativa ou passiva, em matéria 

penal-tributária no direito brasileiro, ressalvadas as prescrições de alguns tratados 

(bilaterais e multilaterais) proibitivas da assistência ou permissivas da não assistência. 

Nos Estados Unidos da América, mesmo com a revenue rule, também existem tratados 

viabilizando a cooperação nessa área (ARAS, 2010; SACCHETTO, 2008). O problema 

maior, na verdade, ocorre com a Suíça, onde somente se admite a cooperação em caso 

de fraude tributária (escroquerie fiscale), sendo, outrossim, vedada para o mero crime 

de sonegação (ZIMMERMANN, 2009), e nos paraísos fiscais, Estados de tributação 

favorecida, considerados paradigmas não cooperativos quando se trata de matéria 

tributária e penal-tributária (RUIZ, 2000). Por isso mesmo, a negativa de assistência é 

expressamente prevista no Tratado de Cooperação Jurídica em Matéria Penal celebrado 
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entre a República Federativa do Brasil e a Confederação Suíça, incorporado ao direito 

brasileiro por meio do Decreto nº 6.974/2009. 

Conforme ressaltado anteriormente, a resistência doutrinária no século 

passado à cooperação jurídica internacional em matéria penal-tributária decorria de uma 

aproximação que era feita entre a criminalidade econômica e a política (RIPOLLÉS, 

1957), muito por influência do forte conteúdo ideológico que marcava, naquele tempo, a 

definição dos sistemas econômicos dos diversos Estados. A segunda metade do século 

passado viveu um longo período de tensão influenciado pela Guerra Fria, que tinha 

como móvel justamente o confronto entre duas grandes potências, os Estados Unidos e 

a União Soviética, a qual envolvia, entre outros fatores, a disputa entre o capitalismo, 

representado pelo primeiro, e o socialismo, defendido pela segunda. 

Percebe-se implicitamente o temor de que a cooperação penal-tributária 

fosse utilizada como forma indireta de perseguição política, razão por que se lhe negava 

a possibilidade de efetivação. Desde a consolidação do direito penal liberal, a extradição 

– então instrumento de cooperação penal por excelência – perdera seu caráter de moeda 

de troca entre soberanos como forma de aniquilação de resistências ao Antigo Regime. 

O curso da história vivenciou a ampliação da cooperação quando esta abandonou a 

finalidade política para focar a criminalidade comum. Por isso, vislumbrado o risco de 

que a cooperação poderia ser utilizada como meio de opressão política, defendia-se que 

ela não poderia ser realizada. 

É inegável que, para aquela época, esse receio podia ter algum fundamento, 

muito embora se bastasse negar a cooperação para os específicos Estados reputados 

como totalitários ou para as hipóteses em que a cooperação assumisse nítido caráter 

político, em que pese estivesse revestida de viés econômico. Havia, sem dúvida, amplo 

espaço para cooperação entre democracias devidamente consolidadas e com semelhança 

de compartilhamento de valores. Ainda hoje, em que a economia perdeu muito de seu 

caráter ideológico, tendo em vista a predominância do capitalismo, ainda remanescem 

Estados totalitários, para os quais, evidentemente, a cooperação, sob qualquer pretexto, 

há de ser restringida. 

Entre as objeções à cooperação jurídica internacional em matéria penal-

tributária, menciona-se, como já assentado, o fato de o crime tributário não apresentar 

um risco à coletividade (RIPOLLÉS, 1957). Contudo, se porventura essa afirmação 
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tinha algum fundamento no passado, atualmente ele foi esvaziado. É que a 

criminalidade econômica, em particular a tributária, está hoje associada às formas mais 

graves de criminalidade organizada, não apenas pela preocupação de subtrair a atividade 

criminosa do controle dos agentes estatais, senão também como forma de promover a 

maximização do lucro, evitando que parcela deste seja apropriada pelo Estado através 

da tributação. 

Por vezes, também se questiona o interesse em se promover a cooperação 

jurídica internacional penal-tributária, sob o argumento de que ela atende a determinada 

diretriz interna estatal. Assim, não haveria legitimação para deflagrar a atuação da 

jurisdição estatal em benefício de um interesse imediato de uma soberania estrangeira. 

Klaus Tiedemann assim expõe o argumento: 

Geralmente se afirma que o objetivo de interesses estrangeiros não pertence 
ao direito penal nacional, senão ao direito penal internacional. Por outro lado, 
na maioria das ordens jurídicas, senão em todas, nega-se uma proteção 
similar para os assuntos fiscais e aduaneiros, pois se considera que os 
interesses supraindividuais, em particular os de caráter tributário de estados 
estrangeiros, devem ficar fora do âmbito das legislações penais nacionais 
(1985, p. 95)81. 

No entanto, o próprio Tiedemann se encarrega de rebater a objeção: 

[...] deveria ser internacionalmente reconhecido o princípio de que todo 
Estado necessita dos ingressos fiscais para o cumprimento de seus fins. Só 
quando estes, direta ou indiretamente, contrariam os interesses de um país, 
devem deixar de ser protegidos pelo direito penal nacional. 

[...] 

Por isso, enquanto não for ampliada e adequadamente desenvolvida a 
assistência mútua, administrativa e judicial, entre os diferentes países, será 
frequentemente inevitável, em face dos negócios internacionais, desistir do 
prosseguimento e até mesmo da abertura de processos penais por fraude 
fiscal, a fim de poder cobrar ao menos, pela via extrapenal, uma parte das 
somas arrecadadas (1985, p. 99)82. 

                                                             
81 Tradução livre: “Generalmente, se afirma que el objetivo de intereses extranjeros no pertenece al 
Derecho Penal nacional, sino al Derecho Penal Internacional. En cambio, en la mayoría de los 
ordenamientos jurídicos, si no en todos, se niega una protección similar para los asuntos fiscales y 
aduaneros, pues se considera que los intereses supraindividuales, en particular los de caráter tributario 
de estados extranjeros, deben quedar fuera del ámbito de las legislaciones penales nacionales”. 

82 Tradução livre: “[...] debería ser internacionalmente reconocido el principio de que todo Estado 
necesita los ingresos fiscales para el cumplimiento de sus fines. Sólo cuando éstos, directa o 
indirectamente, contrarían los intereses de un país, deben dejar de ser protegidos por parte del 
respectivo Derecho Penal nacional. [...] Por ello, mientras no sea ampliada y adecuadamente 
desarollada la asistencia mutua, administrativa e judicial, entre los diferentes países, será 
frecuentemente inevitable, respecto de los negócios internacionales, desistir del adelantamiento e incluso 
de la apertura de de procesos penales por fraude fiscal, a fin de poder cobrar al menos, por vía 
extrapenal, uma parte de las sumas defraudadas”. 
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Note-se que Tiedemann trabalha com a ideia de que existe um bem jurídico 

supraindividual de tutela dos ingressos fiscais de outro Estado. A esse argumento, pode-

se acrescentar o caráter transnacional da criminalidade organizada, que transcende às 

fronteiras de um Estado e adota como modus operandi a infiltração no mercado formal a 

fim de legitimar o produto da atividade criminosa. Como essa infiltração se dá a partir 

de sucessivas operações financeiras mediante o emprego da rede interbancária, sem um 

eficiente rastreamento do capital é muito difícil descobrir a origem ilícita do capital 

ocultado. Como a tributação é a modalidade primeira de comunicação entre o Estado e o 

mercado, a cooperação penal-tributária é ferramenta essencial para fiscalização da 

origem de capitais. 

Atualmente se reconhece, de forma inequívoca, a necessidade de repressão à 

criminalidade tributária como instrumento também de combate ao crime organizado 

transnacional, em especial à lavagem de ativos. Segundo Manuelle Gely: 

Forma-se um círculo completo. Ações contra a lavagem de ativos ajudam no 
combate à criminalidade, por exemplo, tributária e a tributação ajuda no 
combate à criminalidade e seus elementos associados, a exemplo da lavagem 
de ativos. 

[...] 

A globalização da economia facilitou o cometimento de crimes tributários. A 
introdução do sistema SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial 
Communications) permite que fluxos de capitais rodem o mundo em poucas 
horas, tornando praticamente impossível conhecer a origem dos fundos. A 
existência de paraísos fiscais com sistemas de sigilos bancários assegura o 
sucesso da evasão tributária (GELY, 2003, p. 348-349)83. 

Não custa lembrar, a propósito, do emblemático caso de investigação das 

atividades ilícitas do célebre criminoso ítalo-americano Al Capone, que liderava um 

grupo criminoso que se dedicava ao contrabando e venda de bebidas durante a vigência 

da Lei Seca, além de outros empreendimentos ilegais. Dada a dificuldade de rastrear a 

extensão de sua atividade criminosa, o gângster, que em certa entrevista apontou o 

capitalismo como uma grande oportunidade para todo empreendedor, somente recebeu 

punição pela prática de crime tributário, primeira comunicação entre o controle estatal e 

a atividade econômica (ilícita) por ele desenvolvida. 

                                                             
83 Tradução livre: “All has come full circle. Anti-money laundering provisions help to combat criminality 
e.g. tax crimes and taxation help to combat criminality and its associated elements i.e. money laundering. 
[…] The globalization of the economy has led to the facilitated commission of tax offenses. The 
introduction of the SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Communications) system allows 
flows of money to go around the world in a few hours, making nearly impossible to trace the origin of the 
funds. The existence of tax havens with banking secrecy systems ensure the success of tax evasion”. 
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Sobre esse caso, afirma Roberto Lyra: 

Al Capone nada sofreu pelos seus crimes, mas o Estado, impotente para 
contê-lo e puni-lo, conseguiu cobrar sua parte na renda do banditismo todo-
poderoso – a sonegação e outros crimes fiscais, com suas consequências 
penais. Só funcionaram a “polícia tributária”, a “justiça fiscal” (1978, p. 48). 

Ao não cooperar em matéria penal-tributária o Estado pode, em tese, estar 

contrariando o seu próprio interesse de repressão penal. Ora, o crime organizado 

transnacional, a rigor, tem uma característica difusa, abrangendo vários territórios 

estatais e, portanto, várias jurisdições penais. É possível que um Estado esteja mais 

próximo de desvendar a existência de uma rede criminosa do que outro, mas não é 

difícil que ambos estejam abrangidos pela atividade. Assim, quando solicitadas para fins 

de cooperação, as autoridades de um Estado podem não ter ciência da atuação da 

organização criminosa em seu território e, ao negá-la, estariam, ainda que de forma 

inconsciente, oferecendo obstáculo ao exercício de seu próprio jus puniendi. 

Objeta-se ainda a ideia de cooperação jurídica internacional penal-tributária 

sob o argumento de que as normas econômicas em geral são voláteis e temporárias 

(incluindo-se as tributárias), atendendo a diretrizes políticas flutuantes. Apesar de a 

afirmação estar parcialmente correta, não se concebe razão para se negar a cooperação 

se se reconhece a solidez democrática do Estado e legitimidade de seu governo. 

Subsiste, conforme já ressaltado, o interesse difuso de reprimir a criminalidade 

econômica internacional, através do importante uso da informação tributária. Por outro 

lado, o caráter flutuante das normas econômicas não implica que a cooperação esteja 

sendo efetivada de modo a atender a interesses políticos de governantes. 

Como último obstáculo, ainda que admitindo a viabilidade em si da 

cooperação em matéria penal-tributária, há quem a submeta à limitação do princípio da 

dupla incriminação. Todavia, ela também pode ser superada não apenas em função dos 

argumentos aplicáveis às objeções anteriores, mas também como expressão do 

reconhecimento da juridicidade da jurisdição penal estrangeira. Os mecanismos mais 

modernos de cooperação se fundam no princípio do reconhecimento mútuo, concebido 

na União Europa como pedra angular da cooperação judiciária internacional em matéria 

penal, no contexto do espaço europeu de liberdade, de segurança e de justiça. 

A cooperação jurídica internacional em matéria penal-tributária, por outro 

lado, não pode ser confundida com a assistência mútua para fins de arrecadação 
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extraterritorial de tributos (cooperação jurídica internacional em matéria tributária). Em 

que pese haver natural aproximação entre elas, até porque eventual troca de informações 

pode servir para ambas, a cooperação penal-tributária não tem por finalidade em si a 

arrecadação, senão a de exercer o jus puniendi pelo cometimento de crimes tributários e 

outros que lhe sejam conexos. 

Com efeito, ainda que o ilícito não seja essencialmente penal ou tributário, a 

cooperação não é realizada em ambos sob o mesmo fundamento, tanto que a assistência 

mútua expressa uma cooperação de natureza cível. Desse modo, nem a previsão de 

cooperação penal-tributária é bastante para legitimar a arrecadação, nem os mecanismos 

cíveis podem ser aplicados na hipótese de crimes tributários. Não faria sentido, por 

exemplo, cogitar do emprego, sob alguma forma absurda de analogia, do mandado de 

execução europeu na cooperação para fins de arrecadação. 

A propósito, essa distinção entre o fenômeno penal-tributário e o tributário 

ficou bastante evidenciado no precedente assentado no caso Pasquantino et. al v. United 

States. Na hipótese, embora não se tenha procedido ao overruling da revenue rule, 

decidiu a Suprema Corte dos Estados Unidos, por maioria, reconhecer a possibilidade 

de persecução penal pelo crime previsto no wire fraud statute, a despeito de o tributo 

sonegado ser canadense, e não norte-americano. 

De fato, a finalidade de incidência da norma penal, ainda que esta tenha um 

tributo como elemento normativo do tipo, não é promover em si a arrecadação, senão 

legitimar o exercício do jus puniendi pelo Estado na aplicação de penas mais graves, em 

função do não cumprimento de obrigações tributárias. Trata-se da proteção de um bem 

jurídico supraindividual, a tributação, um importante instrumento de legitimação do 

Estado democrático, já que por meio dos recursos através dela arrecadados são 

custeadas as necessidades coletivas. 

 

8. SUPERAÇÃO DO LIMITE CLÁSSICO À COOPERAÇÃO 

INTERNACIONAL PENAL-TRIBUTÁRIA 

Depois de milênios, a paz universal é um dos grandes sonhos da humanidade. 
Infelizmente, ela ainda continua um sonho, cuja realização foge 
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desesperadamente... Os homens não conseguem se livrar de suas loucuras... 
(BOUZAT, 1981)84 
 

É utópico cogitar da concretização de uma paz universal. Sob vários 

fundamentos e nos mais diversos espaços de atuação social, o homem oprimiu seus 

semelhantes na busca por poder ou por riquezas. A própria existência do direito, como 

instrumento de regulação de comportamentos, tem como premissa a falibilidade humana 

e a ideia de que o respeito de liberdades recíprocas não pode ser atingido sem a prévia 

definição de regras de convivência, com recurso à coerção, se necessário. 

Cabe, pois, a busca permanente do sonho, com o constante aperfeiçoamento 

do fenômeno jurídico e das instituições que lhe dão suporte. Não há dúvida de que isso 

foi feito no curso da história, inicialmente mediante um longo processo de secularização 

do direito, a fim de torná-lo mais humano e racional. Em seguida, quando a razão 

humana foi erigida à condição de fundamento da produção jurídica, novos desafios 

surgiram, quando o homem seguiu seu instinto de buscar novos espaços, formando 

novos e mais complexos grupos sociais. Em que pese de forma mais lenta, o direito 

sempre procurou acompanhar a expansão espacial do homem, vencendo naturais 

resistências conservadoras, para aceitar a legitimidade de novos espaços de produção 

jurídica. 

A noção de limitação espacial do direito somente se consolidou quando, no 

seu processo de secularização, a razão substituiu por completo a influência religiosa, de 

perspectiva universalista, com a afirmação do direito positivo e o reconhecimento da 

existência de ordens jurídicas particulares. O percurso foi demorado, passando do 

religioso ao moral e deste ao jurídico. Mesmo num grau de institucionalização bastante 

para aceitação da autonomia do direito, somente com superação do jusnaturalismo, 

ainda sob influência universalista, é que ele foi pensado a partir de uma condicionante 

espacial. 

O primeiro espaço de atuação do direito positivo, pelo menos como tal 

reconhecido, foi o Estado moderno. É verdade que, nas civilizações primitivas, antigas e 

medievais, as relações sociais foram estabelecidas em grupos muito mais rudimentares e 

de menor extensão espacial. Porém, ainda não havia sido devidamente consolidada a 

                                                             
84 Tradução livre: “Depuis des millénaires, la paix universelle est un des grands rêves de l’humanité. 
Hélas, elle demeure toujours un rêve, dont la réalisation fuit désespérément… Les hommes n’arrivent pas 
à se débarasser de leurs folies…”. 
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ideia de que o direito era expressão de uma determinada comunidade e do espaço 

territorial por ela ocupado, com a aceitação da existência de outras ordens jurídicas 

abrangendo espaços territoriais diversos. 

No entanto, após a consolidação do modelo vestfaliano na Europa, o mundo 

enxergou uma intensa expansão espacial em busca de novas rotas comerciais e na 

descoberta de territórios antes inexplorados. A noção de espaço ganha progressivamente 

uma dimensão planetária, embora no início ainda de forma assistemática e fragmentária, 

circunstância que vem a ser rompida no século XX, quando a tecnologia impulsiona o 

veloz intercâmbio de informações em todo o globo. 

É significativa a revolução desde a Idade Moderna. No período das Grandes 

Navegações, os europeus esgotam os limites do planeta do ponto de vista geográfico. 

Porém, o espaço geográfico era ainda um obstáculo para que múltiplas e simultâneas 

relações fossem estabelecidas, paradigma que veio a ser mudado com a redução das 

barreiras espaciais através de novos dispositivos tecnológicos aplicados aos meios de 

comunicação e de transporte. 

Não há dúvida de que essa nova teia de relações teria impacto significativo 

nos revestimentos políticos e institucionais dos grupos sociais. Sem a possibilidade de 

estabelecimento de relações em escala planetária, o território estatal era o referencial de 

coesão comunitária e esfera de atuação política e econômica do homem. Por isso, as 

ordens jurídicas particulares, produto da ação política, centravam sua validade e eficácia 

também no território estatal. 

A Segunda Grande Guerra foi talvez o momento em que o homem se deu 

conta de que esse modelo estava superado. Mostrou-se que a inviolabilidade do 

território estatal, legitimada pela soberania, não mais era um dado político seguro. 

Evidenciou-se ainda a fragilidade (ou insuficiência) do Estado para tutela de pessoas e 

bens que se encontrem sob a sua jurisdição territorial. A soberania externa, que 

enxergara uma progressiva absolutização (FERRAJOLI, 2002), é alvo de intervenção 

através do direito, ante a constatação de interdependência entre os Estados. 

Em virtude disso, intensificou-se o processo de positivação do direito 

internacional, assim como a constituição de organizações internacionais parauniversais 

e regionais. Nas relações internacionais, os Estados reconheceram a dependência 
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estrangeira para a consecução de determinados objetivos, pelo que o consenso passou a 

ser o fundamento de suas decisões. Como consequência, a particularização espacial das 

ordens jurídicas também ganhou nova feição, construindo-se uma rede imbricada de 

relações jurídicas de vários níveis de legitimação nacional e internacional (estatal, 

bilateral, regional, parauniversal). 

Se o impacto foi significativo no campo da política, onde os processos de 

mudança são naturalmente mais lentos, instaurou-se rapidamente na economia uma 

nova era. A fronteira perdeu seu status de barreira formal às decisões econômicas, as 

quais adquiriram perspectiva transnacional, sendo o globo terrestre o seu limite espacial. 

Fundou-se uma lógica econômica global, que influenciaria a visão de mundo do homem 

de maneira irreversível. 

Segundo Georges Benko: 

Essa visão de uma nova era econômica, a da globalização, é, pois, justificada. 
Dentre numerosas características desse fenômeno, podem-se sublinhar três 
elementos essenciais: 1. um mercado unificado, já que a economia mundial 
vai transformando-se numa zona única de produção e de trocas; 2. empresas 
mundializadas, gerando sobre uma base planetária a concepção, a produção e 
a distribuição de seus produtos e serviços; 3. um quadro regulamentar e 
institucional ainda muito inadaptado, visto que carece de um mecanismo de 
regulação que permita controlar em escala planetária a interdependência 
econômica e política (BENKO, 1996, p. 86). 

É fácil perceber o impacto que o fenômeno exerce sobre a criminalidade e 

os espaços de legitimação do direito penal, atrelado tradicionalmente, desde que ganhou 

autonomia no final da Idade Moderna, às noções de soberania e territorialidade. É que o 

objetivo de qualquer organização criminosa é a maximização dos lucros e, em função 

disso, a atividade ilícita desenvolvida assume nítida perspectiva econômica. Assim, tal 

qual o que ocorre com os agentes econômicos com atuação lícita e formal no mercado, a 

criminalidade organizada também absorve a lógica transnacional de atuação, seja como 

forma de expandir suas atividades, seja como manobra de fuga do controle estatal ainda 

inspirado na visão clássica. 

Desse modo, o direito penal se depara atualmente com o desafio de ter que 

enfrentar, sob a racionalidade estatal, a repressão a uma criminalidade organizada 

estruturada a partir de um modus operandi transnacional. Isso se explica pelo fato de 

que, ressalvados alguns crimes de transcendência internacional, em função do especial 

valor do bem jurídico tutelado como forma de proteger a espécie humana, a paz e a 
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integridade da sociedade internacional, a persecução penal ainda se encontra respaldada 

na territorialidade, afirmada no momento de construção do direito penal moderno. 

Em suma, cada vez mais, jurisdições penais se deparam, na repressão ao 

crime organizado, com elementos de estraneidade, o que exige, não raras vezes, sejam 

realizadas diligências de abrangência extraterritorial tanto na investigação, quanto na 

persecução penal. Surge, então, a cooperação jurídica internacional em matéria penal 

como alternativa fundamental para a persecução penal nos novos espaços de atuação 

dos agentes criminosos. 

No entanto, mesmo quanto à cooperação jurídica internacional penal, é 

preciso que os Estados reflitam sobre a atualização de alguns de seus mecanismos e 

rompimento de alguns paradigmas. Cooperar em matéria penal é uma postura antiga, 

através da extradição. No entanto, a partir do século XIX outras formas de cooperação 

foram concebidas, porém ainda com marcante feição formalista e inspiração numa visão 

ainda absoluta da soberania. Reconheça-se que a revisão dos instrumentos de 

cooperação tem sido feita, embora com mais agilidade em algumas ordens jurídicas 

estatais (ou regionais) do que em outras. É que, sem instrumentos menos burocráticos e 

mais ágeis, é impossível que a cooperação revele a eficiência necessária. 

Ademais, é preciso superar alguns dogmas tradicionais sobre cooperação, 

sendo um deles a restrição quanto à cooperação em matéria penal-tributária. É que outra 

característica do crime organizado transnacional é sua manifestação essencialmente 

financeira. Assim, sendo a tributação o primeiro elemento de comunicação do Estado 

com o mercado, a troca de informações tributárias na cooperação é absolutamente 

essencial para viabilizar o rastreamento de capitais ocultados. 

Com efeito, a criminalidade organizada assimila a lógica transfronteiriça, 

mas é preciso também que os ativos ilícitos circulem com muita agilidade no mercado. 

Por isso, as organizações criminosas passam a fazer inteligente uso da rede 

interbancária, para promover sucessivas operações em escala global com o capital 

obtido na atividade, a fim de legitimá-lo mediante a sua inserção no mercado formal. 

A rigor, essas organizações desenvolvem a atividade criminosa através de 

redes difusas e de vínculos voláteis, sendo o respectivo produto econômico submetido à 

lógica financeira como forma de se dissipar no mercado, na tentativa de inviabilizar o 
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rastreamento do capital até a origem da atividade ilícita. Posteriormente, os ativos de 

origem ilícita reingressam no mercado através de empreendimentos formais, atuando de 

forma oculta, porém legítima, no mercado econômico. 

Nesse sentido, percebe-se que os ativos econômicos, lícitos ou ilícitos, 

circulam hoje no mercado mediante novas perspectivas espaciais, que desconsideram as 

barreiras formais das fronteiras dos Estados. Isso significa que também o direito penal 

econômico é desafiado a atuar em novos espaços, embora a persecução penal ainda se 

mantenha atrelada ao princípio da territorialidade, já que não se reconhece aos bens 

jurídicos tutelados pelo direito penal econômico a transcendência internacional. 

A alternativa, portanto, é promover cooperação jurídica internacional penal, 

mesmo em relação à criminalidade econômica. Desse modo, esses novos espaços do 

direito penal econômico fundamentam a necessidade concreta de cooperação quanto à 

matéria penal-tributária, rejeitando-se os preconceitos tradicionais. Embora cada Estado 

exerça o controle da economia nacional, os fatores econômicos – inclusive os ativos 

criminosos – circulam de forma difusa em várias jurisdições territoriais, sendo o seu 

limite espacial último o próprio globo terrestre. 

Portanto, o estágio presente da civilização está diante de uma ordem 

econômica de escala global. Para enfrentamento dos novos desafios no campo da 

repressão penal, é preciso adaptar os instrumentos inspirados na lógica de soberania 

clássica, mais adequada às formas modernas de criminalidade. Numa sociedade 

internacional em que as fronteiras são desafiadas por uma tecla de computador, é 

preciso desenvolver uma postura cooperativa entre os agentes estatais, sem o que os 

sistemas de segurança e de justiça estarão em sério risco. 

A esse respeito, é interessante expor a análise feita por Saskia Sassen: 

[...] a economia global, em ampla medida, materializa-se em territórios 
nacionais. Sua topografia avança entre o espaço digital e os territórios 
nacionais. Esse movimento exige um determinado conjunto de negociações 
que tem o efeito de deixar inalterados os limites geográficos do território do 
Estado nacional, mas transforma o revestimento institucional desse fato 
geográfico – ou seja, a jurisdição territorial do Estado ou, de maneira 
abstrata, sua territorialidade exclusiva. O trabalho dos Estados em produzir 
parte da infraestrutura técnica e legal para a globalização econômica envolve 
uma mudança de exclusividade na autoridade estatal e na composição do 
trabalho dos Estados (2010, p. 62). 
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De dogma a necessidade inafastável, os novos espaços exigem mais 

cooperação jurídica internacional em matéria penal-tributária. Na permanente busca do 

sonho da paz mundial, aos poucos se supera um dogma – uma loucura do homem – e a 

cooperação ganha mais espaço. 

 

9. A COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL PENAL-TRIBUTÁRIA NO 

BRASIL 

Se não há, no direito brasileiro, uma lei interna prescrevendo regras relativas 

à cooperação jurídica internacional em matéria penal, ativa e passiva, naturalmente não 

existe tampouco um instrumento legislativo específico destinado à regulação da 

cooperação jurídica internacional em matéria penal-tributária. Desse modo, também a 

esta aplicam-se as regras da Lei nº 6.815/81 (Estatuto do Estrangeiro) referentes à 

extradição, além das regras do Código de Processo Penal relativas às cartas rogatórias e 

à execução de sentenças estrangeiras. Quanto ao auxílio direto, também hão de aplicar-

se os diversos tratados, bilaterais ou multilaterais, que o Estado brasileiro celebrou 

sobre o tema. 

Como regra geral, não existe, no direito brasileiro, proibição formal à 

cooperação jurídica internacional, ativa ou passiva, em matéria penal-tributária. Há, 

contudo, algumas exceções específicas, em tratados internacionais de que a República 

Federativa do Brasil é parte.  

Com efeito, o Protocolo de Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais, 

ou Protocolo de San Luis, firmado no âmbito do MERCOSUL, dispõe, no artigo 5º, c, 

sobre a denegação de assistência “se a solicitação se refira a delito tributário”. Na 

Convenção Interamericana de Assistência Mútua em Matéria Penal, celebrada no 

âmbito da OEA, há também previsão de recusa de assistência, no artigo 9º, f, se o 

pedido se referir a um delito fiscal, sendo ela prestada apenas “se o delito for cometido 

por uma declaração intencionalmente falsa feita verbalmente ou por escrito, ou por uma 

omissão intencional de declaração, com o objetivo de ocultar receitas provenientes de 

qualquer outro delito previsto nesta Convenção”. Por fim, no Tratado de Cooperação 

Jurídica em Matéria Penal entre a República Federativa do Brasil e a Confederação 

Suíça, a matéria é tratada no artigo 3º, 1, c, prevendo-se a recusa: 
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c) se o pedido referir-se a infrações fiscais; no entanto o Estado Requerido 
poderá atender a um pedido se a investigação ou o procedimento visar fraude 
em matéria fiscal. Se o pedido referir-se somente em parte a infrações fiscais, 
o Estado Requerido tem a possibilidade de limitar, nesta parte, a utilização 
das informações e meios de prova fornecidos; 

Por outro lado, na Convenção Internacional das Nações Unidas Contra a 

Corrupção, da qual o Brasil também é signatário, existem regras obrigatórias da 

extradição e da assistência mútua no que diz respeito à matéria penal-tributária. O artigo 

44, 16, dispõe que “os Estados Partes não poderão negar uma solicitação de extradição 

unicamente porque se considere que o delito envolve também questões tributárias” e, 

mais adiante, prescreve-se no artigo 46, 22, que “os Estados não poderão negar uma 

solicitação de assistência judicial recíproca unicamente por considerarem que o delito 

também envolve questões tributárias”. 

Na jurisprudência brasileira, não se pode afirmar que há precedentes que 

tenham enfrentado concretamente, como questão de fundo, a possibilidade de se prestar 

cooperação em matéria penal-tributária. Porém, o certo é que, em diversos precedentes, 

o STF tem deferido já algum tempo a extradição – portanto, como cooperação passiva – 

por crimes tributários. Já em 1983, na Ext 402/República Federal da Alemanha, o STF, 

em precedente relatado pelo Ministro Alfredo Buzaid, deferia a extradição em função de 

uma fraude fiscal relativa a imposto de renda, praticada em 1979. Não houve superação 

do precedente até hoje, sendo importante referir, mais recentemente, às Ext 

804/República Federal da Alemanha, 1.046/República Federal da Alemanha e 

1.195/República da Finlândia. 

O que se percebe, todavia, é que, em todos os casos, as rationes decidendi 

não se atêm propriamente à análise da possibilidade ou não de cooperar em matéria 

penal-tributária. O exame de legalidade da extradição perpassa apenas a verificação do 

cumprimento dos requisitos da dupla incriminação e da ocorrência de eventual extinção 

da punibilidade pelo decurso da prescrição, previstos expressamente como causas de 

negativa de extradição, no artigo 77, II e VI, da Lei nº 6.815/81. Porém, como a 

competência do STF na extradição se expressa na análise da legalidade da solicitação 

formulada pelo Estado estrangeiro, em rito de contenciosidade limitada, pode-se afirmar 

que existe, na jurisdição brasileira, uma tendência jurisprudencial de não tratar, à 

míngua de prescrição legal, como causa de negativa de extradição – e de cooperação 
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jurídica internacional penal – a solicitação respectiva que tenha por pressuposto a 

prática de um crime tributário. 

 

9.1. A COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL-PENAL NAS VARAS 

FEDERAIS ESPECIALIZADAS EM LAVAGEM DE ATIVOS 

 

9.1.1. ESTUDO DE CASO 

Para romper com a ideologia da independência do direito e do corpo judicial, 
sem se cair na visão oposta, é preciso levar em linha de conta aquilo que as 
duas visões antagonistas, internalista e externalista, ignoram uma e outra, 
quer dizer, a existência de um universo social relativamente independente em 
relação às pressões externas, no interior do qual se produz e se exerce a 
autoridade jurídica, forma por excelência da violência simbólica legítima 
cujo monopólio pertence ao Estado e que se pode combinar com o exercício 
da força física. As práticas e os discursos jurídicos são, com efeito, produto 
do funcionamento de um campo cuja lógica específica está duplamente 
determinada: por um lado, pelas relações de forças específicas que lhe 
conferem a sua estrutura e que orientam as lutas de concorrência ou, mais 
precisamente, os conflitos de competência que nele têm lugar e, por outro 
lado, pela lógica interna das obras jurídicas que delimitam em cada momento 
o espaço dos possíveis e, deste modo, o universo das soluções propriamente 
jurídicas (BOURDIEU, 2007, p. 211). 

Da mihi factum, dabo tibi jus (dá-me os fatos que te darei o direito). É com 

a citação do conhecido brocardo latino, expressando a interação existente entre a norma 

e o fato social, que Bourdieu ilustra a relevância da concepção de uma sociologia 

aplicada ao direito (2007). A sociologia jurídica questiona essencialmente o hermetismo 

e o formalismo do discurso jurídico, caracterizado pela legitimação interna entre a 

doutrina e o corpo judicial, característica absolutizada, por exemplo, em Kelsen, com o 

desenvolvimento de uma teoria pura do direito (BOURDIEU, 2007). 

No entanto, ainda segundo Bourdieu (2007), dada a forma específica do 

discurso jurídico e, portanto, a sua estrutura simbólica, não se recomenda tomar, como 

fizeram os marxistas estruturalistas, a visão diametralmente oposta, externalista, de 

enxergar no direito um mero “reflexo direto de forças existentes, em que se exprimem 

as determinações econômicas e, em particular, os interesses dos dominantes, ou então, 

um instrumento de dominação” (BOURDIEU, 2007, p. 210). 

Nesse sentido, quando a sociologia se projeta sobre o direito, impõe-se 

conciliar as visões internalista e externalista do objeto. Por um lado, não se pode 
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desconsiderar a lógica operativa interna do discurso jurídico, que recorre a si mesmo 

como instrumento de legitimação do uso da força pelo Estado; por outro, pelos conflitos 

sociais e relações de força a partir dos quais se constroem os espaços de atuação no 

fenômeno jurídico. 

Embora o objetivo geral do presente trabalho esteja epistemologicamente 

inserido na ciência jurídica e, portanto, orientado pelo discurso internalista (dogmático) 

a que se referiu Bourdieu (2007), lidou-se, na pesquisa, com a dificuldade de se 

encontrarem fontes brasileiras sobre o objeto proposto, seja pela carência de literatura 

especializada no país, seja pela ausência de manifestações dos órgãos judiciais 

brasileiros através da jurisprudência, com a exceção dos precedentes do STF quanto à 

extradição pelo cometimento de crimes tributários, nos quais, como já se afirmou, não 

se enfrenta propriamente a questão nas rationes decidendi. Desse modo, a fim de evitar 

que o formalismo de um discurso construído a partir de fontes estrangeiras suscitasse 

ideias incompatíveis com a realidade brasileira, optou-se por uma breve e acidental 

incursão sociológica como forma de se extrair a representação social sobre o objeto num 

grupo social determinado: os juízes federais com atuação nas varas da Justiça Federal 

especializadas no combate à lavagem de ativos. 

A escolha pelo grupo social se justifica em que a cooperação jurídica 

internacional em matéria penal tem se desenvolvido no Brasil, em larga medida, nessas 

varas federais especializadas no combate à lavagem de ativos. É verdade que, conforme 

ressaltado, o número de cartas rogatórias passivas tem aumentado substancialmente 

desde que o STJ passou a admitir a sua utilização para a efetivação de medidas 

executórias. No entanto, isso não tem afastado o manejo do auxílio direto como 

instrumento de cooperação. Pelo contrário, o fenômeno tem até se intensificado, seja 

porque a República Federativa do Brasil vem celebrando vários tratados bilaterais de 

assistência mútua, seja porque, nos relatórios do Grupo de Ação Financeira (GAFI)85, 

essas varas federais especializadas no combate à lavagem de ativos são apontadas entre 

as medidas mais relevantes implementadas pelo Estado brasileiro no combate à 

                                                             
85 O Grupo de Ação Financeira (GAFI) ou Financial Action Task Force (FATF) é uma organização 
intergovernamental, sediada Paris e criada em 1989, por iniciativa do G-7, objetivando o 
desenvolvimento e a promoção de políticas nacionais e internacionais de prevenção à lavagem de 
dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Trata-se do principal órgão internacional de repressão à 
lavagem de ativos, congregando atualmente 34 Estados e várias organizações internacionais 
observadoras. 
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criminalidade econômica internacional, incentivando que sejam provocadas para fins de 

cooperação passiva. 

Infelizmente, não existe uma cultura no Poder Judiciário brasileiro de se 

documentar a produção jurídica dos juízos de primeiro grau, talvez em função da 

frequente mudança de lotação dos magistrados que neles atuam e da prática de se 

disponibilizarem magistrados em auxílio, o que dificulta a formação de uma 

jurisprudência estável nessas unidades jurisdicionais. Por isso, resulta que a produção 

jurídica das varas federais especializadas no combate à lavagem de ativos é 

assistemática, sem que seja possível identificar uma reiteração de julgamentos de 

mesmo conteúdo a justificar a afirmação de existência de jurisprudência sobre 

determinado tema. Isso se agrava pelo fato de que muito da produção jurídica se dá 

ainda na fase investigatória e, portanto, sob a influência das regras de sigilo. 

Ante a impossibilidade de se dispor de fontes seguras para a concepção, 

sobre o tema deste trabalho, de um discurso dogmático (na visão internalista) construído 

a partir de referenciais nacionais mais seguros, surgiu a ideia de se trabalhar o mesmo 

objeto no plano simbólico, a partir de uma pesquisa de representação social junto aos 

principais atores da cooperação jurídica internacional em matéria penal no Brasil, a fim 

de se confirmar se premissas e conclusões são corroboradas por aqueles. Assim, 

recorreu-se ao método do discurso do sujeito coletivo, de inspiração fenomenológica e 

destinado à captação de representações sociais, para identificar nesses atores, cada qual 

concebido individualmente, um sentido comum sobre o objeto de estudo. 

Na verdade, a ideia inicial era a de trabalhar com dois grupos distintamente: 

os juízes federais e os procuradores da República com atuação nessas varas. Contudo, 

infelizmente não houve nenhuma receptividade à pesquisa por parte dos procuradores 

da República, não tendo nenhum dos profissionais contatados, a despeito de reiteradas 

solicitações, colaborado com a pesquisa. Entre os juízes federais, não se conseguiu 

resposta da totalidade do grupo, porém o número de respostas foi suficiente a respaldar 

uma pesquisa qualitativa como a proposta, realizada num grupo social particularmente 

relevante em face do tema, já que composto pelos atores que expressam o núcleo 

decisório da cooperação jurídica internacional em matéria penal no Brasil. 

 

9.1.1.1. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS DO MÉTODO 
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9.1.1.1.1. TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

A teoria das representações sociais surgiu, em 1961, com a publicação do 

trabalho La Psychanalyse – Son Image e son public, por Serge Moscovici. Em linhas 

gerais, trabalha-se, nas representações sociais, com conceitos psicologia e da sociologia, 

com o objetivo de explicar os fenômenos humanos a partir de uma perspectiva coletiva, 

sem prejuízo da preservação da individualidade. Para tanto, a teoria das representações 

sociais procura construir condutas comportamentais e estabelecer a comunicação entre 

sujeitos em um grupo social produtor de interações interpessoais. 

O próprio Moscovici advertia para a dificuldade em conceituar as 

representações sociais. Segundo ele, 

[...] representar uma coisa, um estado, não consiste simplesmente em 
desdobrá-lo, repeti-lo ou reproduzi-lo; é reconstitui-lo, retocá-lo, modificar-
lhe o texto. A comunicação que se estabelece entre conceito e percepção, um 
penetrando no outro, transformando a substância concreta comum, cria a 
impressão de “realismo”, de materialidade das abstrações, visto que podemos 
agir com elas, e de abstração das materialidades, porquanto exprimem uma 
ordem precisa (1978, p. 58). 

Segundo Jodelet, “[...] representação social é uma forma de conhecimento, 

socialmente elaborada e partilhada, com um objetivo prático, e que contribui para a 

construção de uma realidade comum a um conjunto social” (2001, p. 22). Trata-se, pois, 

do estudo das simbologias sociais a partir de uma perspectiva comum, porém partilhada, 

preservando-se a individualidade dos membros do grupo social e a troca de sentidos 

entre eles. 

O compartilhamento de crenças ou de representações sociais, num plano 

simbólico, é elemento constitutivo de qualquer sociedade. Essa partilha expressa um 

código ideológico que permite, junto com o código linguístico expresso pelo idioma, a 

comunicação e as trocas de sentido dentro de um grupo social. Para Fernando Lefevre e 

Ana Maria Lefevre: 

Os membros de uma formação social determinada costumam falar 
(aproximadamente) a mesma língua (no caso da não existência de formas 
dialetais), mas não compartilham necessariamente as mesmas ideias, 
possuindo, portanto, em comum um determinado nível de compartilhamento 
que permite que ideias, mesmo divergentes, possam ser trocadas. 

O entendimento, ainda que superficial, do plano simbólico exige, contudo, 
que se saia dele considerando-o envolvido por uma série de condicionantes 
externos, que dizem respeito ao plano material da vida social à chamada 
infraestrutura (LEFEVRE; LEFEVRE, 2010, p. 23). 
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Assim, as representações sociais consistem, na visão de Moscovici, num 

[...] conjunto de conceitos, proposições, e explicações originados na vida 
cotidiana no curso das comunicações interpessoais. Elas são o equivalente, 
em nossa sociedade, aos mitos e sistemas de crenças nas sociedades 
tradicionais; podem também ser vistas como a versão contemporânea do 
senso comum (MOSCOVICI, 1996, p. 31). 

Nesse sentido, a incursão sociológica proposta buscou identificar o “senso 

comum”, ou seja, a representação social sobre a temática da cooperação jurídica 

internacional em matéria penal-tributária entre os juízes federais com atuação nas varas 

especializadas no combate à lavagem de ativos, através do método do discurso do 

sujeito coletivo. Para a coleta dos dados necessários, foi utilizada a estratégia de 

entrevistas focadas no objeto de estudo, para posterior análise à luz do método adotado. 

 

9.1.1.1.2. DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO 

O discurso do sujeito coletivo é um método que vem sendo desenvolvido 

desde os anos noventa, na Universidade de São Paulo, pelos professores Fernando 

Lefevre e Ana Maria Lefevre. Trata-se de um método voltado à análise de pesquisas de 

opinião, de representação social ou, de forma mais genérica, de atribuição social de 

sentido, a partir de depoimentos e de outros suportes verbais. Sua utilização é associada 

aos softwares Qualiquantisoft e QLQT. 

Segundo os próprios criadores do método, 

o DSC86 consiste num conjunto de instrumentos destinados a recuperar e dar 
a luz às RS87, mormente as que aparecem sob a forma verbal de textos 
escritos e falados, apresentando tais representações sob a forma de painéis de 
depoimentos coletivos (LEFEVRE; LEFEVRE, 2010, p. 23). 

O método do discurso do sujeito coletivo parte da premissa de que as 

representações sociais são o social vivido individualmente e, por isso, devem ser 

representadas também individualmente. Por isso, o método recorre à primeira pessoa do 

singular para a construção do discurso de um “sujeito coletivo”. Os autores advertem 

que se trata de um “sujeito artificial” representativo de um sujeito que expressa um 

“depoimento coletivo” (LEFEVRE; LEFEVRE, 2010). 

                                                             
86 A sigla refere-se ao método do discurso do sujeito coletivo. 
87 A sigla refere-se às representações sociais. 
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O método também pressupõe a ideia de que a pesquisa de representação 

social deve ter um caráter qualiquantitativo, qualificando e quantificando ao mesmo 

tempo o objeto pesquisado. Nesse sentido, a pesquisa empírica deve envolver as 

atividades de descrição do objeto em seus elementos constitutivos (caráter qualitativo) e 

de atribuir peso e importância àquele (caráter quantitativo). O objetivo, pois, na técnica 

do discurso do sujeito coletivo, é descrever as categorias de pensamento presentes na 

realidade e o conteúdo discursivo de cada uma delas, mas ao mesmo tempo quantificá-

lo, a fim de definir o percentual de compartilhamento de cada categoria no grupo social 

investigado. 

O método visa a solucionar impasses do pesquisador no processamento de 

respostas a pesquisas qualitativas em que se usam questionários com perguntas abertas. 

É uma forma de transformar os depoimentos pessoais em representações sociais ou 

opiniões coletivas de grupos ou de categorias de indivíduos em sociedade. Para tanto, 

trabalha-se com a técnica de categorização das respostas, analisando-se o sentido das 

respostas às questões abertas, atribuindo-se um sentido a cada uma e agrupando numa 

mesma categoria as respostas no mesmo sentido. Cada categoria expressa a soma das 

respostas no mesmo sentido, o que privilegia o aspecto quantitativo na análise. Por 

outro lado, reduz-se a categorização à forma linguística, sinteticamente, a fim de obter 

uma expressão discursiva, qualitativa, da opinião ou da representação social. 

Nessa abordagem, o método trabalha com as seguintes figuras 

metodológicas: 

i) expressões-chave; 

ii) ideias centrais; 

iii) ancoragens; 

iv) discursos do sujeito coletivo. 

Com base nessas figuras, é realizada uma análise qualitativa das 

representações sociais reveladas. Em cada discurso individual, são selecionadas as 

expressões-chave nos trechos literais que constituem o essencial do conteúdo das 

respostas. Das expressões-chave, são extraídas as ideias centrais, fórmulas sintéticas e 

precisas que expressam o sentido presente naquelas, com o detalhe de que, se a ideia 
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central expressar um conjunto semanticamente homogêneo de expressões-chave de 

indivíduos diferentes, pode também ser chamada de categoria. Em alguns casos, a 

expressão-chave não remete propriamente a uma ideia central, senão a uma ancoragem 

(conceito da teoria das representações sociais), o que ocorre quando o autor do discurso 

faz menção explícita a uma teoria, ideologia, crença ou valor para definição de uma 

situação específica. 

Feita essa análise, a partir da utilização do software, elabora-se um discurso-

síntese, redigido na primeira pessoa do singular e composto pelo conjunto das 

expressões-chave de respostas que tenham ideias centrais ou ancoragens semelhantes. 

Assim, cada ideia central (ou categoria, se houver coincidência de sentidos em mais de 

um depoimento) forma um discurso do sujeito coletivo, com a finalidade de marcar um 

depoimento coletivo no grupo investigado.  

Desse modo, os sentidos extraídos de cada discurso são categorizados e 

identificados por ideias centrais, permitindo-se a construção de um discurso coletivo e 

uma análise qualitativa do seu conteúdo. Cada discurso coletivo expressa uma soma 

qualitativa dos discursos individuais, à medida que cada depoimento integra o conteúdo 

de um determinado discurso coletivo com sentidos semelhantes ou complementares. Por 

outro lado, nessa operação, o software também permite que se demonstre o percentual 

de incidência de cada resposta com coincidência de sentido para formação de uma 

categoria, de modo a representar a intensidade e a amplitude da sua carga simbólica no 

grupo social. 

 

9.1.1.2. GRUPO SOCIAL 

Conforme ressaltado, a ideia de se realizar uma pesquisa empírica para 

corroborar uma tese dogmaticamente concebida se deu em virtude da carência no Brasil 

de literatura especializada acerca da cooperação jurídica internacional em matéria penal-

tributária, assim como da ausência de consolidação jurisprudencial sobre o tema. Desse 

modo, o recurso a uma metodologia de cunho sociológico, de apreensão de um recorte 

do fato social, tinha por objetivo afastar um viés excessivamente especulativo à tese, 

construída primordialmente a partir de fontes estrangeiras. 
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Dado o hermetismo e o formalismo, referidos por Bourdieu (2007) do 

discurso jurídico, não é incomum que se trabalhe na ciência do direito com teses com 

excessivo grau de especulação, importadas de ideias praticadas em ordens jurídicas 

estrangeiras, porém incompatíveis com a cultura jurídica brasileira (ou do senso comum 

jurídico brasileiro) e com a estrutura das instituições brasileiras. Daí surgiu a ideia de se 

resgatar o senso comum de um grupo social relevante sobre o tema, a respectiva 

representação social, a fim de investigar a compatibilidade (e o nível de aceitação) da 

teorização proposta, na realidade brasileira. 

Como grupo social pesquisado, foram escolhidos os juízes federais atuantes 

nas varas especializadas no combate à lavagem de ativos, que hoje concentram, em 

larga medida, o exercício da competência jurisdicional no âmbito da cooperação jurídica 

internacional em matéria penal, ativa e passivamente, em especial no que diz respeito à 

criminalidade econômica. No que se refere à cooperação passiva, tem sido frequente o 

uso do auxílio direto como instrumento, dirigindo-se para o juiz federal de primeiro 

grau, em particular para essas varas especializadas, parcela significativa dos casos 

submetidos ao Poder Judiciário brasileiro. 

As varas federais especializadas no combate à lavagem de ativos foram 

criadas pela Resolução nº 314/2003 do Conselho da Justiça Federal88, com a finalidade 

de aprimorar a prestação jurisdicional no que diz respeito aos crimes contra o sistema 

financeiro nacional e a lavagem de ativos, tendo em vista a complexidade das ações 

penais envolvendo esses delitos. A medida parte do pressuposto de que a especialização 

permite o desenvolvimento de uma maior expertise no tratamento da matéria, a fim de 
                                                             
88 RESOLUÇÃO No 314, DE 12 DE MAIO DE 2003 

Dispõe sobre a especialização de varas federais criminais para processar e julgar, na Justiça Federal, 
crimes contra o sistema financeiro nacional e de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, usando de suas atribuições legais e tendo 
em vista o decidido na sessão ordinária realizada em 31 de março de 2003, resolve: 

Art. 1º Os Tribunais Regionais Federais, na sua área de jurisdição, especializarão varas federais criminais 
com competência exclusiva ou concorrente, no prazo de sessenta dias, para processar e julgar os crimes 
contra o sistema financeiro nacional e de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. 

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 

Ministro Nilson Naves 

Presidente 
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conferir maior efetividade à repressão de um aspecto delicado da criminalidade, em 

particular a internacional. 

É possível afirmar, como já registrado, que a experiência tem sido positiva. 

Embora os relatórios do GAFI ainda indiquem a insuficiência do trabalho desenvolvido 

pelas instituições brasileiras na repressão à criminalidade econômica internacional, as 

varas especializadas no combate à lavagem de ativos estão entre as medidas mais 

elogiadas, razão por que ganharam legitimidade e respeitabilidade perante autoridades 

estrangeiras e internacionais. Por isso mesmo, constituem um celeiro de aplicação da 

cooperação jurídica internacional em matéria penal. 

Ainda na definição da metodologia, chegou-se a cogitar de se considerar 

como grupo social para fins aplicação da pesquisa os juízes federais brasileiros como 

um todo, e não apenas aqueles atuantes nas varas especializadas em combate à lavagem 

de ativos, isso porque existe relativa mobilidade na lotação dessas unidades, em 

decorrência de promoção ou de remoção, em especial dos juízes federais substitutos, o 

que poderia gerar certa “instabilidade” no sujeito coletivo e, portanto, na respectiva 

representação social. No entanto, optou-se pela restrição, já que o inverso poderia 

ensejar uma instabilidade ainda maior, com o detalhe de que, via de regra, os juízes 

federais que normalmente pedem lotação nessas varas atendem a um determinado perfil 

de atuação, não necessariamente compartilhados por aqueles que se inclinam pela 

atuação na jurisdição cível. 

Definido o grupo social pesquisado, solicitou-se formalmente ao Conselho 

da Justiça Federal a listagem das varas especializadas, em cada Região da Justiça 

Federal89, para fins de contato com os juízes respectivos. Atualmente, as unidades são 

as seguintes: 

                                                             
89 A Justiça Federal brasileira, sob inspiração norte-americana, é regionalizada. Assim, o território 
nacional foi dividido em cinco Regiões, cada qual correspondente a uma área de jurisdição da Justiça 
Federal, com um tribunal de segundo grau, considerado a sede respectiva. A 1ª Região, com sede em 
Brasília, abrange os Estados de Goiás, Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais, Rondônia, Acre, Amazonas, 
Maranhão, Piauí, Pará, Amapá, Roraima, Tocantins e Distrito Federal; a 2ª Região, com sede no Rio de 
Janeiro, tem jurisdição sobre os Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo; a 3ª Região, com sede em 
São Paulo, abrange os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul; a 4ª Região, sediada em Porto Alegre, 
engloba os Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná; por fim, a 5ª Região, com sede em 
Recife, exerce jurisdição em relação aos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 
Alagoas e Sergipe. 
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REGIÃO VARAS ESPECIALIZADAS EM LAVAGEM DE ATIVOS 

1ª REGIÃO, COM SEDE 

EM BRASÍLIA 

10ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal 

2ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia 

11ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Goiás 

4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Minas Gerais 

4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará 

1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Maranhão 

2ª REGIÃO, COM SEDE 

NO RIO DE JANEIRO 

1ª Vara Federal Criminal de Vitória 

02ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro 

03ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro 

05ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro 

07ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro 

3ª REGIÃO, COM SEDE 

EM SÃO PAULO 

3ª Vara Federal de Campo Grande  

1ª Vara Federal de Campinas 

2ª Vara Federal Criminal de São Paulo (Capital) 

6ª Vara Federal Criminal de São Paulo (Capital) 

4ª Vara Federal Criminal de Ribeirão Preto 

4ª REGIÃO, COM SEDE 

EM PORTO ALEGRE 

Vara Federal Criminal de Florianópolis 

2 Vara Federal Criminal de Curitiba 

3 Vara Federal Criminal de Curitiba 

1ª Vara Federal Criminal de Porto Alegre 

5ª REGIÃO, COM SEDE 

EM RECIFE 

4ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco 

11ª Vara da Seção Judiciária do Ceará 

 

A partir dessa listagem, foi feito um trabalho de identificação de cada juiz 

federal, titular e substituto, lotado nessas unidades. Nesse ponto, enfrentou-se certa 

dificuldade em se manter atualizados os dados em face das mudanças de lotações, em 

virtude de promoções e remoções, assim como pelo fato de alguns titulares estarem em 

função de auxílio nos tribunais regionais de segundo grau, o que se constituiu em 

obstáculo para que fossem contatados e para que se estimulassem a responder, por 

estarem afastados da função jurisdicional originária. 

Ainda assim, dezoito juízes federais atuantes nessas varas, entre titulares e 

substitutos, responderam ao questionário que lhes foi enviado por mensagem de correio 

eletrônico, participação suficientemente representativa para a realização de uma 

pesquisa qualitativa. Os juízes que responderam foram os seguintes: 
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ENTREVISTADO CARGO VARA LOCALIZAÇÃO 

DA VARA 

Odilon de Oliveira Juiz Federal 3ª Vara Federal de 

Campo Grande 

Campo Grande-MS 

Amanda Torres de Lucena Diniz 

Araújo 

Juíza Federal 4ª Vara Federal de 

Pernambuco 

Recife-PE 

Alexandre Libonati de Abreu Juiz Federal 2ª Vara Federal 

Criminal do Rio de 

Janeiro 

Rio de Janeiro-RJ 

Márcia Souza e Silva de Oliveira Juíza Federal 1ª Vara Federal 

Criminal de 

Campinas 

Campinas –SP 

Gilson Pessotti Juiz Federal 

Substituto 

4ª Vara Federal em 

Ribeirão Preto 

Ribeirão Preto-SP 

João Batista Lazzari Juiz Federal 1ª Vara Federal 

Criminal de 

Florianópolis 

Florianópolis-SC 

Nivaldo Brunoni Juiz Federal 3ª Vara Criminal de 

Curitiba 

Curitiba-PR 

Allan Endry Veras Ferreira90 Juiz Federal 

Substituto 

13ª Vara Federal de 

Pernambuco 

Recife-PE 

Amanda Gonçalez Stoppa Juíza Federal 

Substituto 

4ª Vara Federal de 

Pernambuco 

Recife-PE 

Augusto Martinez Perez Juiz Federal 4ª Vara Federal em 

Ribeirão Preto 

Ribeirão Preto-SP 

Daniel Marchionatti Barbosa Juiz Federal 

Substituto 

1ª Vara Federal 

Criminal de Porto 

Alegre 

Porto Alegre-RS 

Daniel de Carvalho Guimarães Juiz Federal 

Substituto 

1ª Vara Federal 

Criminal de Vitória 

Vitória-ES 

Flavio Antônio da Cruz Juiz Federal 2ª Vara Federal Curitiba-PR 

                                                             
90 O Juiz Federal Substituto Allan Endry Veras Ferreira não estava lotado em vara especializada no 
combate à lavagem de ativos, mas atuava na época da entrevista em vara de competência privativa 
criminal. Como auxiliava eventualmente na vara especializada em lavagem de ativos e resolveu colaborar 
espontaneamente com a pesquisa, seu depoimento foi considerado, tendo o conteúdo da resposta sido 
analisado e os dados sido inseridos no software. 
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Substituto Criminal de Curitiba 

Márcio Ferro Catapani Juiz Federal 

Substituto 

2ª Vara Federal 

Criminal de São 

Paulo 

São Paulo-SP 

Paulo Augusto Moreira de Lima Juiz Federal 

Substituto 

11ª Vara Federal de 

Goiás 

Goiânia-GO 

Ricardo Ribeiro Campos Juiz Federal 

Substituto 

11ª Vara Federal do 

Ceará 

Fortaleza-CE 

Sérgio Fernando Moro Juiz Federal 2ª Vara Federal 

Criminal de Curitiba 

Curitiba-PR 

Marcelo Costenaro Cavali Juiz Federal 

Substituto 

6ª Vara Federal 

Criminal de São 

Paulo 

São Paulo-SP 

 

Por outro lado, convém salientar que, pela ideia inicial, a pesquisa 

abrangeria ainda um grupo social distinto, mas de forte relação com essas mesmas varas 

especializadas: os procuradores da República nelas atuantes. No entanto, de logo surgiu 

uma dificuldade na aplicação da metodologia porque, no Ministério Público Federal 

(MPF), não existe critério objetivo nacional para lotação de profissionais para atuação 

nessas varas, cabendo a cada unidade da Procuradoria da República nos Estados a 

respectiva definição. Se isso não bastasse, a despeito de se ter conseguido colher um 

número significativo de procuradores que se enquadravam no grupo social proposto, em 

diversos Estados relevantes, nenhum se propôs a colaborar com o trabalho, impedindo 

que o grupo social fosse considerado na pesquisa. 

 

9.1.1.3. ESTRATÉGIA  

Como estratégia metodológica para extrair a representação social do grupo 

social pesquisado sobre o tema proposto, foi utilizado um questionário submetido a cada 

um dos respectivos membros. Esse questionário era enviado por mensagem de correio 

eletrônico, acompanhado de uma mensagem com uma justifitiva da importância da 

contribuição para este trabalho (anexo 01). 

Posteriormente, em caso de não obtenção de resposta, o que ocorria com 

frequência, o magistrado era contatado novamente, por mensagem de correio eletrônico 
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e também por via telefônica, pessoalmente ou por sua assessoria, solicitando-se a 

colaboração no sentido de que o questionário fosse respondido. Justamente em 

decorrência da dificuldade – que se supunha existir desde o princípio – de se obter breve 

resposta dos entrevistados, foi elaborado um questionário bastante simples e de rápido 

preenchimento (anexo 02). 

O questionário era composto por três partes: uma primeira referente à 

identificação do entrevistado; a segunda, com quatro perguntas objetivas (sendo uma 

desdobrada em duas); a terceira, enfim, com a seguinte questão discursiva: “Vossa 

Excelência entende que o combate à criminalidade fiscal internacional atende 

exclusivamente aos interesses internos de determinado Estado, notadamente quanto à 

arrecadação, ou atende a algum interesse transnacional? Favor justificar”. Na verdade, 

como o método do discurso do sujeito coletivo exige questões abertas, somente a 

discursiva poder-lhe-ia ser submetida. Quanto às perguntas objetivas, infelizmente as 

respostas tiveram que ser desprezadas, já que se destinavam a uma abordagem mais 

quantitativa, o que não se teve condições de efetivar em função da falta de 

representatividade estatística da amostra. 

Quanto a esse ponto, a dificuldade maior residia em que, como o grupo 

investigado era muito pequeno, estimado em trinta e seis entrevistados91, uma amostra 

que implicasse representatividade estatística teria que atingir pelo menos noventa por 

cento do grupo social. Esse percentual poderia ser reduzido em função da volatilidade 

do deste em função das frequentes mudanças de lotações. Porém, ainda assim a amostra 

foi baixa para se atingir o mínimo de cientificidade para tratamento quantitativo das 

respostas apresentadas às perguntas objetivas. 

Contrariamente, para uma pesquisa qualitativa, o número de respostas 

expressou uma amostra bastante significativa. É que, no que se refere a este aspecto, o 

fato de o grupo social ser pequeno reverte em favor da desnecessidade de uma amostra 

considerável. Assim, com uma quantidade de dez entrevistas, já seria possível aplicar o 

método do discurso do sujeito coletivo. 

                                                             
91 Não foi possível encontrar um número preciso de entrevistados no grupo também em função das 
frequentes mudanças de lotação nas unidades. Como cada vara federal tem potencialmente lotados um 
juiz federal titular e um substituto, considerando a existência de vinte e duas varas, e tendo em vista ainda 
que se trata de varas estratégicas, situadas em capitais ou grandes cidades, entendeu-se que uma 
estimativa inferior a trinta e cinco juízes seria um dado insuficiente para se trabalhar. 
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A esse respeito, convém destacar que, a despeito de se pressupor que o 

método do discurso do sujeito coletivo tem caráter qualiquantitativo, portanto com 

duplo viés, prepondera o caráter qualitativo, até porque, conforme já ressaltado, o 

quantitativo tem por finalidade atribuir peso e importância àquele. Por essa razão, na 

metodologia, são levadas em consideração as estratégias de realização de uma pesquisa 

qualitativa. 

9.1.1.4. RESULTADOS 

No momento seguinte, as dezoito entrevistas foram analisadas com base nas 

figuras metodológicas da técnica, tendo sido encontradas, a partir das expressões-chave 

apreendidas, oito categorias (ideias centrais compartilhadas pelos sujeitos individuais), 

com oito discursos do sujeito coletivo: 

CATEGORIA DENOMINAÇÃO DA CATEGORIA 

A CRIMINALIDADE TRIBUTÁRIA 

B COOPERAÇÃO 

C SOBERANIA (INTERESSE NACIONAL) 

D TRANSNACIONALISMO 

E GLOBALIZAÇÃO 

F CONCURSO DE CRIMES 

G LEGISLAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA 

H INTERESSE EXCLUSIVAMENTE NACIONAL 

 

Convém esclarecer que, na análise, procurou-se o aproveitamento máximo 

dos discursos individuais na colheita de expressões-chave. Isso se explica pelo fato de 

que as respostas à questão formulada não apenas foram curtas como também bastante 

objetivas. Se, por um lado, isso facilitou a apreensão semântica de expressões-chave em 

cada discurso individual, por outro, pouco se pôde desprezar do conteúdo respectivo. 

9.1.1.4.1. RESULTADOS QUALITATIVOS 

Identificadas as categorias extraídas dos depoimentos individuais, foram 

construídos, na primeira pessoa do singular, discursos coletivos a partir das expressões-

chave encontradas naqueles. Note-se que há mais coerência interna em alguns discursos 

coletivos do que em outros, sendo, pois, relevante analisar cada um deles, a fim de 

possibilitar uma melhor apreensão semântica. 
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9.1.1.4.1.1. CATEGORIA A – CRIMINALIDADE TRIBUTÁRIA 

Nesta categoria, o sujeito coletivo insere, no discurso, a criminalidade 

tributária na criminalidade organizada transnacional. É nítida a preocupação com as 

dificuldades na persecução penal nesse campo, em face da associação da prática a outras 

ações criminosas, notadamente à lavagem de ativos, instrumento utilizado para se furtar 

da aplicação da lei penal. Também se exibe clara preocupação com a perda de receitas 

tributárias estatais em decorrência da sonegação e com o rompimento dos padrões 

regulares de concorrência, em prejuízo das atividades econômicas formal e licitamente 

empreendidas. 

[Penso que] normalmente, a sonegação fiscal está ligada à lavagem de seu 
produto. Este é um instrumento utilizado por organizações criminosas para 
furtarem-se da aplicação da lei penal. A política tributária diverge de Estado 
para Estado e tem por objetivo os recursos que ingressam no Erário, pois a 
criminalidade fiscal atinge todos os países de forma direta ou indireta. O 
interesse fiscal segue a reboque [de outras ações criminosas] e dificilmente é 
satisfeito. [Os] crimes que deram causa ao ganho não oferecido à tributação 
que, caso não implementada a decadência, são compartilhados com as 
autoridades fiscais. 
[Nessa medida, os Estados têm dificuldade em realizar a persecução penal, o 
que permite que os criminosos] fujam à responsabilidade criminal por atos 
graves praticados em seu país ou em outros países. [Como exemplo,] basta 
lembrarmos que diariamente incontável número de mercadorias 
contrabandeadas [que] ingressa no Brasil, oriundos do Paraguai, prejudicando 
não só o fisco paraguaio, mas também os cofres públicos brasileiros, além 
dos empresários que desempenham suas atividades de modo correto. 
[Portanto, no meu ponto de vista] o combate à criminalidade fiscal 
internacional, como a qualquer infração à ordem tributária, espraia-se para 
além das questões meramente fiscais. [Ele também] está inserido no contexto 
de combate ao crime organizado.  

9.1.1.4.1.2. CATEGORIA B – COOPERAÇÃO 

Na categoria B, o discurso do sujeito coletivo ressalta a cooperação como 

eficaz instrumento de combate à delinquência internacional e a importância de uma 

atuação estrategicamente concertada a partir do GAFI, destacando a importância do 

controle da atividade financeira. A cooperação aqui é tratada como necessária à 

repressão de crimes transnacionais, sendo fundamental o compartilhamento de 

informações fiscais, bancárias e societárias ao efetivo combate da lavagem de ativos, 

que cada vez ganha mais contornos transnacionais. 

[No meu entendimento,] a guerra contra a lavagem deve ser global [e 
resultante] de uma estratégia internacional a partir do GAFI [Grupo de Ação 
Financeira Internacional]. Sendo, portanto, imperiosa a colaboração mútua 
entre todos os Estados para que o combate seja realmente eficaz, [pois] a 
cooperação mostra-se como meio eficaz ao combate da delinquência 
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internacional. Enquanto não houver cerco à movimentação pecuniária 
paralela nos demais países, [não serão atendidos] os legítimos interesses 
[daqueles] que se propuseram, por acordos celebrados, a combater essa 
modalidade de violação. 
[Assim, acredito que] incrementar mecanismos de cooperação internacional 
serve aos interesses do [país] lesado pela conduta criminosa, à investigação 
dos crimes derivados dessas condutas e, [ainda], à conformação dos Estados 
em uma diretriz uniforme de combate organizado e eficiente a esse tipo de 
criminalidade. 
[Finalizo, enfatizando que] o compartilhamento internacional de informações 
fiscais, bancárias e societárias é fundamental num contexto em que a lavagem 
de capitais tem, cada vez mais, alcance transnacional. Temos aqui na Justiça 
Federal diversos casos em que somente com a cooperação transnacional 
podemos - muitas vezes não o conseguimos efetivamente, por razões várias - 
desvendar o real titular de valores ou o sócio verdadeiro de uma off shore, 
descobrir a manutenção de contas não declaradas no exterior, obter o 
bloqueio desses valores etc. 

9.1.1.4.1.3. CATEGORIA C – SOBERANIA (INTERESSE NACIONAL) 

No discurso do sujeito coletivo construído para a categoria C, admite-se 

claramente o interesse transnacional da repressão aos crimes tributários, a ponto de se 

refletir sobre a abrangência (ou mesmo o desdobramento) do bem jurídico respectivo, 

dada a complexidade das práticas criminosas. Registre-se que as expressões-chave aqui 

foram trabalhadas de modo a formarem uma categoria autônoma, desvinculada da 

categoria D, porque neste ponto ainda se percebe semanticamente uma influência da 

soberania nacional, no momento em que se afirma que o combate à criminalidade 

tributária internacional “não atende exclusivamente aos interesses internos do Estado”. 

Desse modo, na construção de sentido, embora reconheça a legitimidade de interesses 

extraestatais, ainda que se admita também o estatal. 

Em um exame superficial, poderíamos pensar que fraudes fiscais afetariam 
unicamente os interesses do Estado lesado. [No entanto,] entendo que o 
combate à criminalidade fiscal internacional não atende exclusivamente aos 
interesses internos do Estado. Tanto por isso, não há como afirmar 
peremptoriamente que haja apenas um único bem jurídico agredido pelo 
cometimento de fraudes tributárias. Tudo dependerá da situação existencial, 
concreta, com todas as suas complexidades.  

9.1.1.4.1.4. CATEGORIA D – TRANSNACIONALISMO 

Na categoria D, o sujeito coletivo é enfático no sentido da obsolescência da 

ideia de que o interesse de punir pertence ao Estado soberano, oriunda da época em que 

os fatos criminosos não ultrapassavam as fronteiras. Em crimes mais complexos, em 

particular os financeiros, a regra é que as atividades criminosas possuam ramificações 

em mais de um território nacional, gerando consequências espaciais em mais de uma 

soberania nacional. Por isso, é possível afirmar, mesmo quando se trata de crimes 
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tributários (em particular quando associados a outras atividades criminosas), que se 

justifica o interesse transnacional na repressão penal. 

Acredito que o combate atende outros interesses que não só os internos de 
certo Estado. A ideia no sentido de que o interesse de punir pertence ao 
Estado soberano onde os fatos ocorreram é antiga, decorrente de épocas em 
que, dificilmente, os fatos ultrapassavam as fronteiras de um país. Nos crimes 
mais complexos, notadamente financeiros, a regra é que sejam praticados ou 
gerem consequências em outros países. Porquanto[,] não raras vezes[,] as 
ramificações de um[a] conduta realizada num Estado estende[m]-se a outro 
País.  
Há, entretanto, outros interesses que talvez possam ser qualificados como 
transnacionais, por exemplo, de ordem econômica (preservação da livre 
concorrência no comércio) e o combate à concorrência desleal, ocasionada 
pela sonegação. Ademais, quando menos, as evasões fiscais comprometem a 
necessária transparência e lealdade nos negócios internacionais.  
[Na minha perspectiva], parece correto concluir, portanto, que a persecução 
da criminalidade fiscal internacional atende - ou pode atender, dependendo 
do caso - a interesses mais abrangentes do que os interesses exclusivamente 
internos de determinado Estado. [Assim,] entendo que atende a interesses 
transnacionais também porque é comum a presença de outros crimes conexos 
aos delitos fiscais. 

9.1.1.4.1.5. CATEGORIA E – GLOBALIZAÇÃO 

Nesta categoria, o discurso faz referência à crescente interdependência dos 

Estados em função da desconsideração das fronteiras no estabelecimento das práticas 

sociais e econômicas. 

[Vejo que] no mundo globalizado, à medida que [as práticas sociais e 
econômicas são concebidas] sem [consideração das] fronteiras e [se 
estabelece a realidade] de mercados comuns, as economias dos países se 
tornam cada vez mais interdependentes. O que afeta um determinado Estado 
repercute em outro. [Isso também é realidade no campo jurídico.] 

9.1.1.4.1.6. CATEGORIA F – CONCURSO DE CRIMES 

Na categoria F, o sujeito coletivo ressalta que a sonegação fiscal não raras 

vezes constitui conduta associada à prática de outros crimes, como tráfico de drogas, 

crimes contra a administração pública, crimes financeiros, contrabando, falsificação de 

marcas e produtos, evasão de divisas ou mesmo crime de lavagem do produto desses 

crimes. Essa circunstância é reforçada pelo caráter extrafiscal de determinados tributos. 

Assim, a depender da exação sonegada e da estruturação da atividade criminosa, é 

possível que o interesse na repressão à criminalidade internacional transcenda aos 

interesses internos de determinado Estado. 

O que vejo acontecer é a requisição de informações para [o] combate à 
lavagem de dinheiro. É lógico que a sonegação de receitas à tributação (assim 
como a falsa declaração de ganhos) pode ser instrumento de lavagem de 



233 
 

dinheiro, pelo que pode levar à prova de outros crimes. Não raramente, 
associado à sonegação, encontram-se outros crimes mais graves, tráfico de 
drogas, crimes contra a Administração Pública, crimes financeiros, ou crime 
de lavagem do produto desses crimes.  
É fato, portanto, que fraudes fiscais podem atingir outros vetores, dado o 
caráter extrafiscal de determinados tributos (política antidumping, p.ex.), 
tudo a depender da exação sonegada. Nessa perspectiva, a investigação e 
persecução de crimes fiscais acaba servindo igualmente em relação a esses 
outros, transcendendo o interesse na arrecadação. [Deve haver] repressão aos 
ardilosos métodos de ocultação dos delitos e dos próprios recursos deles 
provenientes. 
Na esfera internacional, a sonegação quase sempre anda junto com outros 
crimes, como contrabando, falsificação de marcas e produtos, corrupção, 
evasão de divisas, peculato, etc. Não é raro que o dinheiro utilizado nestas 
movimentações ocultas sejam provenientes de outros crimes cuja repressão é 
de relevância nacional e internacional. Especialmente o combate, que a todos 
os países se impõe atualmente, à lavagem de capitais - veja-se, v.g., 
Convenções de Viena, Palermo e Mérida. 
[Percebo que] sem dúvida, os elementos fiscais são importantes para a 
análise, investigação e descoberta de diversos outros delitos de cunho 
econômico, em virtude da possibilidade de demonstração de fluxos 
financeiros, da propriedade de bens e da ocorrência de negócios. Ressalto, 
por fim, que as respostas levaram em consideração o termo "matéria penal-
tributária" de modo abrangente, significando não apenas os crimes contra a 
ordem tributária, mas também outros delitos em que as informações fiscais 
são úteis para a construção do conjunto probatório. 

9.1.1.4.1.7. CATEGORIA G – LEGISLAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA 

JUSTIÇA 

O discurso construído a partir da categoria G evidencia o reconhecimento, 

pelo sujeito coletivo, das dificuldades estruturais enfrentadas, nos planos legislativo e 

administrativo, na investigação financeira internacional, impedindo a necessária 

celeridade no processo penal. 

[Dadas as dificuldades legislativas e estruturais de administração da justiça, o 
combate efetivo da sonegação fiscal], é apenas uma possibilidade, e a efetiva 
investigação dos outros crimes é quase impossível (pelo tempo e dificuldades 
da investigação financeira internacional).[É fundamental a] celeridade do 
processo penal.  

9.1.1.4.1.8. CATEGORIA H – INTERESSE EXCLUSIVAMENTE NACIONAL 

Nesta última categoria, o discurso envereda por um sentido diametralmente 

oposto, para rejeitar por completo a existência de um interesse transnacional no combate 

à criminalidade tributária (internacional). Assim, o interesse na repressão é puramente 

nacional, pois se refere à arrecadação interna e, portanto, ao contribuinte interno. 

Entendo que o combate à criminalidade fiscal internacional atende 
exclusivamente aos interesses internos do Estado, pois se refere ao 
contribuinte e arrecadação internos, uso exclusivo do Estado do contribuinte. 
O crime não é transnacional, é única e exclusivamente nacional. 
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9.1.1.4.2. RESULTADOS QUANTITATIVOS 

No que se refere aos resultados quantitativos, o percentual de incidência de 

cada categoria é o seguinte: 

CATEGORIA DENOMINAÇÃO NÚMERO DE 

INCIDÊNCIAS 

PERCENTUAL 

A CRIMINALIDADE TRIBUTÁRIA 10 17,54% 

B COOPERAÇÃO 7 12,28% 

C SOBERANIA (INTERESSE 

NACIONAL) 

9 15,79% 

D TRANSNACIONALISMO 13 22,81% 

E GLOBALIZAÇÃO 3 5,26% 

F CONCURSO DE CRIMES 12 21,05% 

G LEGISLAÇÃO E 

ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA 

2 3,51% 

H INTERESSE EXCLUSIVAMENTE 

NACIONAL 

1 1,75% 

TOTAL DE 

RESPOSTAS 

- 57 - 

 

A incidência de cada categoria também pode ser analisada a partir do 

gráfico a seguir: 
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Como se pode extrair da tabela e do gráfico, na representação social do 

grupo pesquisado, a criminalidade tributária internacional é associada, com mais 
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intensidade, ao fenômeno do transnacionalismo, particularmente em decorrência da sua 

prática em concurso com outras atividades criminosas. O grupo pesquisado demonstra 

ainda, em grau relativamente acentuado, nítida preocupação com as dificuldades em 

empreender a persecução penal nesses casos, tendo em vista a constante lavagem dos 

ativos decorrentes da atividade ilícita. Em que pese admitir a coexistência do interesse 

nacional na arrecadação, entende o grupo que a cooperação internacional, em vista do 

interesse transnacional, constitui medida fundamental a ser empregada, em especial em 

face da deficiência estrutural para uma repressão eficaz. Ainda que com menor 

intensidade, a globalização das relações sociais e econômicas constitui fator a ser 

considerado na temática, por força da interdependência crescente entre os Estados. 

No entanto, é importante um tratamento especial ao discurso construído a 

partir da categoria H92, de sentido rigorosamente contrário ao construído no âmbito das 

demais categorias. Na verdade, segundo o método do discurso coletivo, nenhum sentido 

dos discursos individuais pode ser desconsiderado e até por isso, como forma de se 

permitir a identificação de cargas simbólicas mais intensas no discurso do sujeito 

coletivo, é feita também a análise quantitativa. 

Assim, a categoria H expressa a polifonia dos discursos dentro do mesmo 

grupo social, o que é perfeitamente aceitável e bastante comum. Isso indica a presença 

de sentidos opostos na simbologia sobre determinado objeto, cabendo na análise, no 

momento da quantificação, proceder-se à aferição da respectiva amplitude. Neste caso 

específico, percebe-se a existência da polifonia, porém em baixa amplitude, já que o 

percentual de incidência da ideia oposta à expressa nas demais categorias foi de apenas 

1,75%. 

 

9.1.1.5. ANÁLISE DA AMOSTRA 

É possível afirmar que a presente pesquisa empírica cumpriu seu objetivo, à 

medida que, a partir dela, foi possível construir referenciais concretos (e brasileiros) 

sobre a cooperação jurídica internacional em matéria penal-tributária, temática que 

                                                             
92 No rigor terminológico, a categoria H deveria ser tratada meramente como ideia central, já que não 
expressa um compartilhamento de expressões-chave num conjunto de discursos individuais. Entretanto, 
para uma apresentação mais didática dos discursos do sujeito coletivo, ela é referida como categoria e não 
como ideia central. 
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constitui objeto deste trabalho. Reduz-se, assim, o viés formalista do discurso 

construído nos quatro capítulos anteriores, legitimado fundamentalmente por fontes 

estrangeiras, no instante em que a identificação das representações sociais sobre o tema 

permite que se verifique se aquele encontra ressonância na cultura jurídica brasileira. 

Concretamente, os resultados do trabalho assumem uma dupla relevância: 

por um lado, confirmam a hipótese inicialmente estabelecida e, consequentemente, as 

conclusões obtidas na análise dogmática do objeto, expressa nos quatro primeiros 

capítulos; por outro, corroboram a justificativa para a elaboração do trabalho, no 

momento em que reconheceu a existência de polifonia no discurso, demonstrando que o 

interesse no desenvolvimento de uma teoria em torno do objeto. 

Com efeito, a identificação das representações sociais em torno do tema 

indica a aceitação do conteúdo dogmático desenvolvido pelo grupo social escolhido, 

cujos membros estão entre os principais atores da cooperação jurídica internacional em 

matéria penal (e penal-tributária) no Estado brasileiro. Significa dizer que o 

desenvolvimento de uma teoria por meio da qual se sustente a possibilidade de se 

realizar a cooperação jurídica internacional em matéria penal-tributária encontraria 

ressonância nesse grupo social, ainda que construída a partir de referenciais 

estrangeiros. Da mesma forma, indica a existência de uma lacuna teórica, na doutrina 

brasileira, acerca da temática. 

Essa conclusão evidencia-se se se fizer uma análise semântica de cada uma 

das categorias extraídas dos discursos individuais e transformadas em discursos do 

sujeito coletivo. É que, a rigor, as categorias de maior intensidade coincidem com os 

fundamentos do discurso dogmático, o que demonstra uma perfeita identificação 

semântica entre ambos. O grupo social claramente enfatiza o caráter transnacional da 

criminalidade tributária como elemento justificador da cooperação jurídica internacional 

em matéria penal-tributária, assim rompendo com as correntes de influência moderna 

que enxergavam naquela apenas o interesse nacional soberano. 

Outrossim, é possível afirmar que a representação social do grupo 

pesquisado ainda revela, embora menos intensamente, uma resistência clássica à 

cooperação jurídica internacional penal-tributária, no instante em que se restringe a 

criminalidade tributária ao interesse exclusivamente nacional. Esse dado, como já 

ressaltado, indica a existência de justificativa científica à teorização relativamente ao 
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tema, a fim de que, com o maior aprofundamento respectivo, seja possível a construção 

de consensos dialógicos em torno dele. 
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CONCLUSÃO 

A presente tese teve por objetivo demonstrar que a cooperação jurídica 

internacional em matéria penal-tributária precisa ser adotada amplamente, num contexto 

de globalização e de novos espaços de juridicidade, como instrumento de combate ao 

crime organizado transnacional, já que possibilita o controle estatal da atividade 

financeira privada. As hipóteses levantadas foram confirmadas pelas seguintes 

conclusões: 

1) Por cooperação jurídica internacional, entende-se a 

assistência prestada por um Estado a outro, a fim de possibilitar 

a solução de um determinado problema jurídico, podendo ser 

levada a efeito nos mais diversos ramos do direito, inclusive no 

penal. 

2) A cooperação jurídica internacional em matéria penal tem 

por objeto a assistência interestatal visando à prática de medidas 

de caráter extraterritorial, na persecução dos crimes com 

elementos de estraneidade. 

3) Podem ser abrangidas, na cooperação jurídica 

internacional penal, desde medidas de assistência simples 

(primeiro grau) até as de restrição definitiva de direitos (terceiro 

grau), em qualquer fase do processo penal, mesmo antes de sua 

instauração, desde que em razão dele. 

4) A cooperação jurídica internacional penal pressupõe o 

intercâmbio entre Estados, sob a lógica de coordenação, tendo 

por premissas fundamentais o respeito à soberania estatal e o 

reconhecimento, pelo Estado requerido, da juridicidade dos atos 

praticados pelo Estado requerente. 

5) A soberania estatal se afirmou no período moderno e por 

influência da Paz de Vestfália, com projeção nas ordens interna 

e externa, pressupondo um espaço territorial delimitado de 

incidência. 
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6) Entre os séculos XIX e XX, vivencia-se um processo de 

relativização da soberania externa, que é substituída, com a 

intervenção do direito, pelo noção de interdependência entre os 

Estados, avançando-se em direção a uma sociedade global. 

7) A soberania estatal permanece como fonte primária de 

poder político, porém a perspectiva de uma sociedade global 

exige que as decisões sejam tomadas sob novos paradigmas, seja 

de forma negociada entre os Estados, seja a partir da criação de 

entidades supraestatais. 

8) A cooperação jurídica internacional em matéria penal 

consiste em instrumento de respeito às soberanias estatais no 

contexto da sociedade global, em cujo contexto se torna cada 

vez mais necessária a realização de medidas extraterritoriais a 

fim de subsidiar o processo penal. 

9) Com a cooperação jurídica internacional em matéria penal, 

possibilita-se a implementação de uma lógica transnacional de 

repressão à criminalidade, através da própria jurisdição estatal, 

estruturada sob o primado da territorialidade. 

10) Territorialidade e cooperação jurídica internacional não 

são conceitos conflitantes, senão, pelo contrário, 

complementares entre si. 

11) No curso da história do direito, a cooperação jurídica 

internacional em matéria penal se consolidou no final do período 

moderno, quando também a territorialidade se firmava como 

critério preponderante de legitimação da lei penal no espaço. 

12) A territorialidade consolidou-se, desde o período moderno, 

como o critério primário de aplicação da lei penal no espaço. 

13) O princípio territorial, via de regra preponderante, convive 

com três outros princípios extraterritoriais: o pessoal, o real e o 

da jurisdição universal. 

14) A construção jurídico-penal liberal em torno da 

territorialidade é colocada em xeque com o fenômeno da 

globalização do direito penal, seja com a crescente estruturação 

da atividade criminosa sem a consideração dos limites 
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fronteiriços, a exigir uma visão cooperativa interestatal, seja 

com a necessidade de criação de jurisdições internacionais como 

forma de repressão a crimes que atinjam interesses vitais da 

sociedade internacional como um todo, normalmente cometidos 

com o uso das próprias instituições estatais a serviço do poder 

vigente. 

15) O direito penal internacional é o conjunto de normas 

internas referentes ao direito penal que detêm elementos de 

estraneidade, como a aplicação da lei penal no espaço, a 

competência jurisdicional e a cooperação jurídica internacional 

em matéria penal. 

16) O direito internacional penal tem por objeto as normas de 

direito internacional relativas aos crimes que violem bens 

jurídicos de transcendência internacional (crimes 

internacionais), a serem submetidos à persecução pelo princípio 

da jurisdição universal, inclusive com a criação de jurisdições 

internacionais para esse fim. 

17) Nas teorias clássicas, impõem-se à cooperação jurídica 

internacional em matéria penal alguns limites, dentre os quais os 

princípios locus regit actum, da dupla incriminação, da 

especialidade, assim como a proibição de cooperar quanto aos 

crimes políticos, militares e tributários. 

18) Como objeções clássicas à cooperação jurídica 

internacional em matéria penal-tributária, apontam-se a 

inexistência de risco à coletividade, a circunstância de a 

criminalidade tributária tutelar uma diretriz unicamente estatal e 

o caráter eminentemente flutuante da atividade financeira do 

Estado. 

19) Historicamente, o tributo evoluiu de uma figura de 

fundamento estritamente religioso a um importante fator a ser 

considerado na definição das políticas econômicas. 

20) A atividade tributária é o principal instrumento de 

captação de recursos privados voltado à satisfação das 

necessidades coletivas, sendo o elemento mais incisivo de 
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ingresso do Estado na esfera jurídica de interesses dos 

indivíduos. 

21) O tributo consiste, por outro lado, em fundamento de 

proteção da liberdade contra a intervenção do Estado no 

patrimonial individual, fundando-se no consentimento 

manifestado através das instituições democráticas. 

22) O tributo representa o primeiro elemento de comunicação 

entre o Estado e os indivíduos (o mercado). 

23) Embora desempenhe função preponderantemente fiscal, o 

tributo hoje também ostenta a função (extrafiscal) de subsidiar o 

Estado no controle do fluxo de capitais privados, com o objetivo 

de prevenir e reprimir ilícitos tributários ou mesmo penais. 

24) A atividade tributária submete-se à lógica da soberania 

estatal e, portanto, de territorialidade, sendo a arrecadação 

extraterritorial de tributos um traço excepcional. 

25) Ainda que excepcionalmente, a arrecadação extraterritorial 

de tributos depende da realização de atos de cooperação jurídica 

internacional, ainda que alguns Estados a recusem no que diz 

respeito especificamente a essa finalidade. 

26) Um aspecto importante da cooperação jurídica 

internacional em matéria tributária é o intercâmbio de 

informações fiscais, que podem também instrumentalizar 

investigações penais. 

27) Muitas ordens jurídicas estatais elevam a tributação à 

condição de bem jurídico supraindividual fundamental, a fim de 

justificar o discurso incriminador, pelo que o não recolhimento 

do tributo pode configurar também um ilícito penal. 

28) A lógica transnacional da atividade empresarial foi 

transposta para as atividades ilícitas. 

29) O crime transnacional se estrutura a partir de uma 

perspectiva transfronteiriça e fragmentária, com o objetivo de 

fugir ao controle estatal. 
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30) A criminalidade transnacional adquiriu imensa capacidade 

de organização, de modo a maximizar os lucros, 

comprometendo a segurança internacional. 

31) A criminalidade organizada transnacional tem sustentação 

fundamentalmente financeira, como forma de propiciar a 

lavagem de ativos e a infiltração no mercado formal, além de se 

pulverizar pelo mundo inteiro. 

32) A cooperação jurídica internacional em matéria penal-

tributária configura um importante instrumento de repressão à 

criminalidade organizada transnacional, pois propicia o controle 

da atividade financeira para além do território estatal. 

33) Encontram-se ainda hoje resistências injustificadas à 

cooperação jurídica internacional em matéria penal-tributária, 

embora já exista um certo consenso internacional quanto à sua 

importância para a repressão do crime organizado transnacional. 

34) Com a globalização do direito penal e a revisão dos seus 

espaços de juridicidade, impõe-se o rompimento de certos 

limites clássicos à cooperação jurídica internacional penal, 

notadamente em matéria penal-tributária. 

35) Não existe, no direito brasileiro, restrição formal à 

cooperação jurídica internacional penal-tributária, sendo ela 

vedada expressamente apenas em alguns tratados de que a 

República Federativa do Brasil é signatária. 

36) Tampouco se verificam precedentes judiciais restritivos da 

cooperação jurídica internacional em matéria penal-tributária, 

embora a jurisprudência não tenha enfrentado concretamente o 

tema como questão de fundo. 

37) Entre os juízes federais com atuação nas varas da Justiça 

Federal especializadas no combate à lavagem de ativos, 

identificou-se, como representação expressa no discurso do 

sujeito coletivo, a compreensão acerca da viabilidade e da 

necessidade de se cooperar em matéria penal-tributária, 

confirmando-se que corroboram, na forma de pensar, os mesmos 

fundamentos expostos nesta tese. 



243 
 

38) Da pesquisa empírica desenvolvida, pôde-se extrair a 

tendência, no Judiciário brasileiro, de se aceitar a validade da 

cooperação jurídica internacional penal-tributária. 
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ANEXO 1: MODELOS DAS CARTAS ENVIADAS AOS JUÍZES FEDERAIS E 

AOS PROCURADORES DA REPÚBLICA PARA A COLETA DE DADOS DA 

PESQUISA EMPÍRICA 
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Prezado colega, 

Cumprimentando-o, venho solicitar sua inestimável colaboração com 

pesquisa que venho desenvolvendo para elaboração de minha tese de doutorado, sobre o 

tema da cooperação jurídica internacional em matéria penal-tributária, vinculada ao 

Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE). 

Para tanto, pediria a gentileza de que você respondesse o questionário 

anexo, que está sendo aplicado a todos os colegas que atuam nas varas especializadas de 

combate à lavagem de dinheiro do país, escolha metodológica que fiz, junto com minha 

orientadora, a Professora Doutora e nossa colega Desembargadora Federal Margarida 

Cantarelli, por conta da frequente necessidade de utilização de instrumentos de 

cooperação jurídica internacional nessas unidades. Da mesma forma, o questionário será 

aplicado aos procuradores da República que atuam nessa área. 

Às respostas obtidas será aplicada a metodologia do discurso do sujeito 

coletivo, desenvolvida por teóricos da Universidade de São Paulo (USP) a partir da 

teoria das representações sociais, de modo a permitir a investigação qualitativa sobre o 

que pensam os juízes federais acerca do tema. O objetivo é verificar se os atores 

fundamentais da persecução penal corroboram ou infirmam o que vem afirmando a 

doutrina a respeito. 

Não há limites definidos, para mais ou para menos, para a resposta à 

pergunta discursiva. Você expressa seu pensamento da forma que entender mais 

conveniente. 

Ao final da resposta, peço que envie o questionário de volta para o e-mail 

doutoradomarcobruno@hotmail.com. 

Desde já lhe agradeço encarecidamente pela colaboração, colocando-me à 

disposição para o que for necessário. 

Atenciosamente, 

 

Marco Bruno Miranda Clementino 

Juiz Federal da 3a Vara (SJRN) 
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Senhor Procurador, 

Cumprimentando Vossa Excelência, peço licença inicialmente para me 

apresentar. Meu nome é Marco Bruno Miranda Clementino e exerço a função de Juiz 

Federal Titular da 3ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, que acumulo 

com a de Professor Efetivo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Outrossim, informo que obtive seu endereço de correio eletrônico com o amigo e 

Procurador da República Ronaldo Pinheiro de Queiroz, lotado na Procuradoria da 

República no Rio Grande do Norte, desde logo me desculpando se estiver sendo 

impertinente. 

Na verdade, venho solicitar sua inestimável colaboração com pesquisa que 

venho desenvolvendo para elaboração de minha tese de doutorado, sobre o tema da 

cooperação jurídica internacional em matéria penal-tributária, vinculada ao Programa de 

Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 

Para tanto, pediria a gentileza de que Vossa Excelência respondesse o 

questionário anexo, que está sendo aplicado aos Juízes Federais e Procuradores da 

República que atuam nas varas especializadas de combate à lavagem de dinheiro do 

país, escolha metodológica que fiz, junto com minha orientadora, a Professora Doutora 

e Desembargadora Federal Margarida Cantarelli, por conta da frequente necessidade de 

utilização de instrumentos de cooperação jurídica internacional nessas unidades. 

Às respostas obtidas será aplicada a metodologia do discurso do sujeito 

coletivo, desenvolvida por teóricos da Universidade de São Paulo (USP) a partir da 

teoria das representações sociais, de modo a permitir a investigação qualitativa sobre o 

que pensam os Juízes Federais e Procuradores da República acerca do tema. O objetivo 

é verificar se os atores fundamentais da persecução penal corroboram ou infirmam o 

que vem afirmando a doutrina a respeito. 

Não há limites definidos, para mais ou para menos, para a resposta à 

pergunta discursiva. Vossa Excelência expressa seu pensamento da forma que entender 

mais conveniente. 

Ao final da resposta, peço que envie o questionário de volta para o e-mail 

doutoradomarcobruno@hotmail.com. 

Desde já lhe agradeço encarecidamente pela colaboração, colocando-me à 

disposição para o que for necessário. 

Atenciosamente, 
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Marco Bruno Miranda Clementino 

Juiz Federal da 3a Vara (SJRN) 
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ANEXO 2: QUESTIONÁRIOS RESPONDIDOS PELOS JUÍZES FEDERAIS 

DAS VARAS ESPECIALIZADAS EM LAVAGEM DE ATIVOS 
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QUESTIONÁRIO 01: 

A) DADOS PESSOAIS 

Nome: ODILON DE OLIVEIRA 

Cargo: JUIZ FEDERAL 

Lotação: 3ª VARA EM CAMPO GRANDE - MS 

B) PERGUNTAS OBJETIVAS 

1. Vossa Excelência já se utilizou de cooperação jurídica internacional em matéria 
penal-tributária? 

SIM (X) 

NÃO  (...) 

1.1. Em caso positivo, a utilização desse expediente foi determinante alguma vez em sua 
área de atuação?  

SIM (X) 

NÃO  (...) 

2. Vossa Excelência considera importante a utilização de dados fiscais obtidos mediante 
cooperação jurídica internacional na persecução de outros crimes conexos ao de 
sonegação? 

SIM (X) 

NÃO  (...) 

3. Vossa Excelência entende que o direito positivo brasileiro oferece instrumentos 
adequados para a efetivação da cooperação jurídica internacional ativa em matéria 
penal-tributária? 

SIM (X) 

NÃO  (...) 

4. Vossa Excelência entende que o direito positivo brasileiro oferece instrumentos 
adequados para a efetivação da cooperação jurídica internacional passiva em matéria 
penal-tributária? 

SIM (X) 

NÃO  (...) 

C) QUESTÃO DISCURSIVA5. Vossa Excelência entende que o combate à 
criminalidade fiscal internacional atende exclusivamente aos interesses internos de 
determinado Estado, notadamente quanto à arrecadação, ou atende a algum interesse 
transnacional? Favor justificar. 

RESPOSTA: Normalmente, a sonegação fiscal está ligada à lavagem de seu produto. A 
guerra contra a lavagem deve ser global. Resulta de uma estratégia internacional a partir 
do GAFI.  



309 
 

A sonegação fiscal afeta a economia interna, sim, mas se torna uma questão de interesse 
internacional à medida em que, pela globalização, as economias dos países se tornam 
cada vez mais interdependentes.  
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QUESTIONÁRIO 02: 

A) DADOS PESSOAIS 

Nome: AMANDA TORRES DE LUCENA DINIZ ARAUJO 

Cargo: JUÍZA FEDERAL 

Lotação: 4ª VARA/PE – ESPECIALIZADA EM MATÉRIA CRIMINAL E EM 
CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO 

B) PERGUNTAS OBJETIVAS 

1. Vossa Excelência já se utilizou de cooperação jurídica internacional em matéria 
penal-tributária? 

SIM (...) 

NÃO  (X) 

1.1. Em caso positivo, a utilização desse expediente foi determinante alguma vez em sua 
área de atuação?  

PREJUDICADO 

SIM (...) 

NÃO  (...) 

2. Vossa Excelência considera importante a utilização de dados fiscais obtidos mediante 
cooperação jurídica internacional na persecução de outros crimes conexos ao de 
sonegação? 

SIM (X) 

NÃO  (...) 

3. Vossa Excelência entende que o direito positivo brasileiro oferece instrumentos 
adequados para a efetivação da cooperação jurídica internacional ativa em matéria 
penal-tributária? 

SIM (X)  

NÃO  (...) 

4. Vossa Excelência entende que o direito positivo brasileiro oferece instrumentos 
adequados para a efetivação da cooperação jurídica internacional passiva em matéria 
penal-tributária? 

SIM (X) 

NÃO  (...) 

C) QUESTÃO DISCURSIVA 

5. Vossa Excelência entende que o combate à criminalidade fiscal internacional atende 
exclusivamente aos interesses internos de determinado Estado, notadamente quanto à 
arrecadação, ou atende a algum interesse transnacional? Favor justificar. 

RESPOSTA: O combate à criminalidade fiscal internacional atende não apenas a 
interesses internos de determinado estado, mas a interesses de todos os Estados, 
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porquanto não raras vezes as ramificações de um conduta realizada num Estado estende-
se a outro País, sendo, portanto, imperiosa a colaboração mútua entre todos os Estados 
para que o combate seja realmente eficaz. 
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QUESTIONÁRIO 03: 

A) DADOS PESSOAIS 

Nome: ALEXANDRE LIBONATI DE ABREU 

Cargo: JUIZ FEDERAL 

Lotação: 2A. VARA FEDERAL CRIMINAL/RJ – ESPECIALIZADA EM LAVAGEM 

B) PERGUNTAS OBJETIVAS 

1. Vossa Excelência já se utilizou de cooperação jurídica internacional em matéria 
penal-tributária? 

SIM (X) 

NÃO  (...) 

1.1. Em caso positivo, a utilização desse expediente foi determinante alguma vez em sua 
área de atuação?  

SIM (X) 

NÃO  (...) 

2. Vossa Excelência considera importante a utilização de dados fiscais obtidos mediante 
cooperação jurídica internacional na persecução de outros crimes conexos ao de 
sonegação? 

SIM (X) 

NÃO  (...) 

3. Vossa Excelência entende que o direito positivo brasileiro oferece instrumentos 
adequados para a efetivação da cooperação jurídica internacional ativa em matéria 
penal-tributária? 

SIM (X) Justifico o posicionamento por entender que a dificuldade maior é 
de ordem material (efetividade), não tanto de ordem legislativa. 

NÃO  (...) 

4. Vossa Excelência entende que o direito positivo brasileiro oferece instrumentos 
adequados para a efetivação da cooperação jurídica internacional passiva em matéria 
penal-tributária? 

SIM (X) . Justifico o posicionamento por entender que a dificuldade maior é 
de ordem material (efetividade), não tanto de ordem legislativa. 

NÃO  (...) 

C) QUESTÃO DISCURSIVA 

5. Vossa Excelência entende que o combate à criminalidade fiscal internacional atende 
exclusivamente aos interesses internos de determinado Estado, notadamente quanto à 
arrecadação, ou atende a algum interesse transnacional? Favor justificar. 

RESPOSTA: Tenho que o combate à criminalidade fiscal internacional não atenda, 
apenas, aos interesses de determinado Estado, mas, também, a interesses transnacionais. 
A idéia no sentido de que o interesse de punir pertence ao Estado soberano onde os 
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fatos ocorreram é antiga, decorrente de épocas em que, dificilmente, os fatos 
ultrapassavam as fronteiras de um país. No mundo globalizado, a regra se inverte. Nos 
crimes mais complexos, notadamente financeiros, a regra é que sejam praticados ou 
gerem conseqüências em outros países. O combate à criminalidade, portanto, não pode 
interessar a, apenas, um Estado, mas a todos que, potencialmente, contribuem ou 
“atraem” esse tipo de criminalidade em função das respectivas legislações internas. 
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QUESTIONÁRIO 04: 

A) DADOS PESSOAIS 

Nome: MÁRCIA SOUZA E SILVA DE OLIVEIRA 

Cargo: JUÍZA FEDERAL 

Lotação: 1ª VARA CRIMINAL DA SUBSEÇÃO DE CAMPINAS - 
ESPECIALIZADA 

B) PERGUNTAS OBJETIVAS 

1. Vossa Excelência já se utilizou de cooperação jurídica internacional em matéria 
penal-tributária? 

SIM (...) 

NÃO  (X) 

1.1. Em caso positivo, a utilização desse expediente foi determinante alguma vez em sua 
área de atuação?  

SIM (...) 

NÃO  (...) 

2. Vossa Excelência considera importante a utilização de dados fiscais obtidos mediante 
cooperação jurídica internacional na persecução de outros crimes conexos ao de 
sonegação? 

SIM (X) 

NÃO  (...) 

3. Vossa Excelência entende que o direito positivo brasileiro oferece instrumentos 
adequados para a efetivação da cooperação jurídica internacional ativa em matéria 
penal-tributária? 

SIM (X) 

NÃO  (...) 

4. Vossa Excelência entende que o direito positivo brasileiro oferece instrumentos 
adequados para a efetivação da cooperação jurídica internacional passiva em matéria 
penal-tributária? 

SIM (X) 

NÃO  (...) 

C) QUESTÃO DISCURSIVA 

5. Vossa Excelência entende que o combate à criminalidade fiscal internacional atende 
exclusivamente aos interesses internos de determinado Estado, notadamente quanto à 
arrecadação, ou atende a algum interesse transnacional? Favor justificar. 

RESPOSTA: Entendo que o combate à criminalidade fiscal internacional atende 
exclusivamente aos interesses internos do Estado, pois se refere ao contribuinte e 
arrecadação internos, uso exclusivo do Estado do contribuinte. O crime não é 
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transnacional, é única e exclusivamente nacional. A política tributária diverge de Estado 
para Estado e tem por objetivo os recursos que ingressam no Erário.  

 



316 
 

QUESTIONÁRIO 05: 

A) DADOS PESSOAIS 

Nome: GILSON PESSOTTI 

Cargo: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO 

Lotação: 4ª VARA FEDERAL EM RIBEIRÃO PRETO - SP 

B) PERGUNTAS OBJETIVAS 

1. Vossa Excelência já se utilizou de cooperação jurídica internacional em matéria 

penal-tributária? 

SIM (...) 

NÃO  (X) 

1.1. Em caso positivo, a utilização desse expediente foi determinante alguma vez em sua 

área de atuação?  

SIM (...) 

NÃO  (X) 

2. Vossa Excelência considera importante a utilização de dados fiscais obtidos mediante 

cooperação jurídica internacional na persecução de outros crimes conexos ao de 

sonegação? 

SIM (X) 

NÃO  (...) 

3. Vossa Excelência entende que o direito positivo brasileiro oferece instrumentos 

adequados para a efetivação da cooperação jurídica internacional ativa em matéria 

penal-tributária? 

SIM (...) 

NÃO  (X) 

4. Vossa Excelência entende que o direito positivo brasileiro oferece instrumentos 

adequados para a efetivação da cooperação jurídica internacional passiva em matéria 

penal-tributária? 

SIM (...) 

NÃO  (X) 

C) QUESTÃO DISCURSIVA 



317 
 

5. Vossa Excelência entende que o combate à criminalidade fiscal internacional atende 

exclusivamente aos interesses internos de determinado Estado, notadamente quanto à 

arrecadação, ou atende a algum interesse transnacional? Favor justificar. 

RESPOSTA: Penso que o combate à criminalidade fiscal internacional não atende 

apenas aos interesses de arrecadação do Estado solicitante, podendo ser útil também na 

tutela de outros interesses, por exemplo, de ordem econômica (preservação da livre 

concorrência no comércio), como também de ordem penal (combate aos crimes conexos 

ao de sonegação). 
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QUESTIONÁRIO 06: 

A) DADOS PESSOAIS 

Nome: JOÃO BATISTA LAZZARI 

Cargo: JUIZ FEDERAL 

Lotação: 1ª VARA CRIMINAL DE FLORIANÓPOLIS/SC 

B) PERGUNTAS OBJETIVAS 

1. Vossa Excelência já se utilizou de cooperação jurídica internacional em matéria 

penal-tributária? 

SIM    (...) 

NÃO   (X) 

1.1. Em caso positivo, a utilização desse expediente foi determinante alguma vez em sua 

área de atuação? 

SIM    (...) 

NÃO   (...) 

2. Vossa Excelência considera importante a utilização de dados fiscais obtidos mediante 

cooperação jurídica internacional na persecução de outros crimes conexos ao de 

sonegação? 

SIM    (X) 

NÃO   (...) 

3. Vossa Excelência entende que o direito positivo brasileiro oferece instrumentos 

adequados para a efetivação da cooperação jurídica internacional ativa em matéria 

penal-tributária? 

SIM    (X) 

NÃO   (...) 

4. Vossa Excelência entende que o direito positivo brasileiro oferece instrumentos 

adequados para a efetivação da cooperação jurídica internacional passiva em matéria 

penal-tributária? 

SIM    (X) 

NÃO   (...) 

C) QUESTÃO DISCURSIVA 
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5. Vossa Excelência entende que o combate à criminalidade fiscal internacional atende 
exclusivamente aos interesses internos de determinado Estado, notadamente quanto à 
arrecadação, ou atende a algum interesse transnacional? Favor justificar. 

RESPOSTA: Entendo que atende o interesse transnacional, pois a criminalidade fiscal 
atinge todos os países de forma direta ou indireta e a cooperação mostra-se como meio 
eficaz ao combate da delinquência internacional.  
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QUESTIONÁRIO 07: 

A) DADOS PESSOAIS 

Nome: NIVALDO BRUNONI 

Cargo: JUIZ FEDERAL 

Lotação: 3ª VARA CRIMINAL DE CURITIBA, ESPECIALIZADA EM LAVAGEM 
DE DINHEIRO E CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL 

B) PERGUNTAS OBJETIVAS 

1. Vossa Excelência já se utilizou de cooperação jurídica internacional em matéria 
penal-tributária? 

SIM (X) 

NÃO  (...) 

1.1. Em caso positivo, a utilização desse expediente foi determinante alguma vez em sua 
área de atuação?  

SIM (X) 

NÃO  (...) 

2. Vossa Excelência considera importante a utilização de dados fiscais obtidos mediante 
cooperação jurídica internacional na persecução de outros crimes conexos ao de 
sonegação? 

SIM (X) 

NÃO  (...) 

3. Vossa Excelência entende que o direito positivo brasileiro oferece instrumentos 
adequados para a efetivação da cooperação jurídica internacional ativa em matéria 
penal-tributária? 

SIM (X) 

NÃO  (...) 

4. Vossa Excelência entende que o direito positivo brasileiro oferece instrumentos 
adequados para a efetivação da cooperação jurídica internacional passiva em matéria 
penal-tributária? 

SIM (X) 

NÃO  (...) 

C) QUESTÃO DISCURSIVA 

5. Vossa Excelência entende que o combate à criminalidade fiscal internacional atende 
exclusivamente aos interesses internos de determinado Estado, notadamente quanto à 
arrecadação, ou atende a algum interesse transnacional? Favor justificar. 

RESPOSTA: A meu ver, o combate à criminalidade fiscal atende precipuamente aos 
interesses internos de determinado Estado, mas também atende a interesses 
transnacionais, como o combate ao tráfico de armas e drogas e à corrupção. 
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QUESTIONÁRIO 08: 

A) DADOS PESSOAIS 

Nome: ALLAN ENDRY VERAS FERREIRA 

Cargo: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO 

Lotação: 13ª VARA/PE 

B) PERGUNTAS OBJETIVAS 

1. Vossa Excelência já se utilizou de cooperação jurídica internacional em matéria 
penal-tributária? 

SIM (...) 

NÃO  (X) 

1.1. Em caso positivo, a utilização desse expediente foi determinante alguma vez em sua 
área de atuação?  

SIM (...) 

NÃO  (...) 

2. Vossa Excelência considera importante a utilização de dados fiscais obtidos mediante 
cooperação jurídica internacional na persecução de outros crimes conexos ao de 
sonegação? 

SIM (X) 

NÃO  (...) 

3. Vossa Excelência entende que o direito positivo brasileiro oferece instrumentos 
adequados para a efetivação da cooperação jurídica internacional ativa em matéria 
penal-tributária? 

SIM (X) 

NÃO  (...) 

4. Vossa Excelência entende que o direito positivo brasileiro oferece instrumentos 
adequados para a efetivação da cooperação jurídica internacional passiva em matéria 
penal-tributária? 

SIM (X) 

NÃO  (...) 

C) QUESTÃO DISCURSIVA 

5. Vossa Excelência entende que o combate à criminalidade fiscal internacional atende 
exclusivamente aos interesses internos de determinado Estado, notadamente quanto à 
arrecadação, ou atende a algum interesse transnacional? Favor justificar.  

RESPOSTA: Em um exame superficial, poderíamos pensar que fraudes fiscais 
afetariam unicamente os interesses do Estado lesado. Contudo, estamos vivendo em um 
mundo sem fronteiras e de mercados comuns. O que afeta um determinado Estado 
repercute em outro. Além disso, na esfera internacional, a sonegação quase sempre anda 
junto com outros crimes, como contrabando, falsificação de marcas e produtos, 
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corrupção, etc. Basta lembrarmos que diariamente incontável número de mercadorias 
contrabandeadas ingressam no Brasil, oriundos do Paraguai, prejudicando não só o fisco 
paraguaio, mas também os cofres públicos brasileiros, além dos empresários que 
desempenham suas atividades de modo correto.  
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QUESTIONÁRIO 09: 

A) DADOS PESSOAIS 

Nome: AMANDA GONÇALEZ STOPPA 

Cargo: JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA 

Lotação: 4ª VARA FEDERAL DE PERNAMBUCO (RECIFE) 

B) PERGUNTAS OBJETIVAS 

1. Vossa Excelência já se utilizou de cooperação jurídica internacional em matéria 
penal-tributária? 

SIM (x) 

NÃO  (...) 

1.1. Em caso positivo, a utilização desse expediente foi determinante alguma vez em sua 
área de atuação?  

SIM (x) 

NÃO  (...) 

2. Vossa Excelência considera importante a utilização de dados fiscais obtidos mediante 
cooperação jurídica internacional na persecução de outros crimes conexos ao de 
sonegação? 

SIM (x) 

NÃO  (...) 

3. Vossa Excelência entende que o direito positivo brasileiro oferece instrumentos 
adequados para a efetivação da cooperação jurídica internacional ativa em matéria 
penal-tributária? 

SIM (x) 

NÃO  (...) 

4. Vossa Excelência entende que o direito positivo brasileiro oferece instrumentos 
adequados para a efetivação da cooperação jurídica internacional passiva em matéria 
penal-tributária? 

SIM (x) 

NÃO  (...) 

C) QUESTÃO DISCURSIVA 

5. Vossa Excelência entende que o combate à criminalidade fiscal internacional atende 
exclusivamente aos interesses internos de determinado Estado, notadamente quanto à 
arrecadação, ou atende a algum interesse transnacional? Favor justificar. 

RESPOSTA: Acredito que o combate atende outros interesses que não só os internos de 
certo Estado. Não é raro que o dinheiro utilizado nestas movimentações ocultas sejam 
provenientes de outros crimes cuja repressão é de relevância nacional e internacional. 
Enquanto não houver cerco à movimentação pecuniária paralela nos demais países, este 
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será um instrumento utilizado por organizações criminosas para furtarem-se da 
aplicação da lei penal. 
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QUESTIONÁRIO 10: 

A) DADOS PESSOAIS 

Nome: AUGUSTO MARTINEZ PEREZ 

Cargo: JUIZ FEDERAL 

Lotação: 4ª VARA FEDERAL EM RIBEIRÃO PRETO - SP 

B) PERGUNTAS OBJETIVAS 

1. Vossa Excelência já se utilizou de cooperação jurídica internacional em matéria 
penal-tributária? 

SIM (X) 

NÃO  (...) 

1.1. Em caso positivo, a utilização desse expediente foi determinante alguma vez em sua 
área de atuação?  

SIM (X) 

NÃO  (...) 

2. Vossa Excelência considera importante a utilização de dados fiscais obtidos mediante 
cooperação jurídica internacional na persecução de outros crimes conexos ao de 
sonegação? 

SIM (X) 

NÃO  (...) 

3. Vossa Excelência entende que o direito positivo brasileiro oferece instrumentos 
adequados para a efetivação da cooperação jurídica internacional ativa em matéria 
penal-tributária? 

SIM (...) 

NÃO  (X) 

4. Vossa Excelência entende que o direito positivo brasileiro oferece instrumentos 
adequados para a efetivação da cooperação jurídica internacional passiva em matéria 
penal-tributária? 

SIM (...) 

NÃO  (X) 

C) QUESTÃO DISCURSIVA 

5. Vossa Excelência entende que o combate à criminalidade fiscal internacional atende 
exclusivamente aos interesses internos de determinado Estado, notadamente quanto à 
arrecadação, ou atende a algum interesse transnacional? Favor justificar. 
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RESPOSTA: O combate à criminalidade fiscal internacional está inserido no contexto 
de combate ao crime organizado e, portanto, atende aos legítimos interesses dos países 
que se propuseram, por acordos celebrados, a combater essa modalidade de violação. 
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QUESTIONÁRIO 11: 

A) DADOS PESSOAIS 

Nome: DANIEL MARCHIONATTI BARBOSA 

Cargo: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO  

Lotação: 1ª VFCRIM - POA 

B) PERGUNTAS OBJETIVAS 

1. Vossa Excelência já se utilizou de cooperação jurídica internacional em matéria 
penal-tributária? 

SIM (...) 

NÃO  (X) 

1.1. Em caso positivo, a utilização desse expediente foi determinante alguma vez em sua 
área de atuação?  

SIM (X) 

NÃO  (...) 

2. Vossa Excelência considera importante a utilização de dados fiscais obtidos mediante 
cooperação jurídica internacional na persecução de outros crimes conexos ao de 
sonegação? 

SIM (X) 

NÃO  (...) 

3. Vossa Excelência entende que o direito positivo brasileiro oferece instrumentos 
adequados para a efetivação da cooperação jurídica internacional ativa em matéria 
penal-tributária? 

SIM (...) 

NÃO  (X) 

4. Vossa Excelência entende que o direito positivo brasileiro oferece instrumentos 
adequados para a efetivação da cooperação jurídica internacional passiva em matéria 
penal-tributária? 

SIM (...) 

NÃO  (X) 

C) QUESTÃO DISCURSIVA 

5. Vossa Excelência entende que o combate à criminalidade fiscal internacional atende 
exclusivamente aos interesses internos de determinado Estado, notadamente quanto à 
arrecadação, ou atende a algum interesse transnacional? Favor justificar.  

RESPOSTA: Desconheço combate à criminalidade fiscal internacional que envolva 
ativa ou passivamente o Brasil. O que vejo acontecer é a requisição de informações para 
combate à lavagem de dinheiro ou aos crimes que deram causa ao ganho não oferecido 
à tributação que, caso não implementada a decadência, são compartilhadas com as 
autoridades fiscais. O interesse fiscal segue a reboque e dificilmente é satisfeito. Assim, 
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só posso responder abstratamente à questão. Em princípio, o interesse atendido seria a 
arrecadação do estado prejudicado pela sonegação. Há, entretanto, dois outros interesses 
que talvez possam ser qualificados como transnacionais. O primeiro é o combate à 
concorrência desleal, ocasionada pela sonegação. O segundo é o combate a outros 
crimes. É lógico que a sonegação de receitas à tributação (assim como a falsa 
declaração de ganhos) pode ser instrumento de lavagem de dinheiro, pelo que pode 
levar à prova de outros crimes. Entretanto, é apenas uma possibilidade, e a efetiva 
investigação dos outros crimes é quase impossível (pelo tempo e dificuldades da 
investigação financeira internacional). 
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QUESTIONÁRIO 12: 

A) DADOS PESSOAIS 

Nome: DANIEL DE CARVALHO GUIMARAES 

Cargo: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO 

Lotação: 1ª VARA FEDERAL CRIMINAL DE VITÓRIA (SJES) 

B) PERGUNTAS OBJETIVAS 

1. Vossa Excelência já se utilizou de cooperação jurídica internacional em matéria 
penal-tributária? 

SIM (...) 

NÃO  (X) 

1.1. Em caso positivo, a utilização desse expediente foi determinante alguma vez em sua 
área de atuação?  

SIM (...) 

NÃO  (...) 

2. Vossa Excelência considera importante a utilização de dados fiscais obtidos mediante 
cooperação jurídica internacional na persecução de outros crimes conexos ao de 
sonegação? 

SIM (X) 

NÃO  (...) 

3. Vossa Excelência entende que o direito positivo brasileiro oferece instrumentos 
adequados para a efetivação da cooperação jurídica internacional ativa em matéria 
penal-tributária? 

SIM (X) 

NÃO  (...) 

4. Vossa Excelência entende que o direito positivo brasileiro oferece instrumentos 
adequados para a efetivação da cooperação jurídica internacional passiva em matéria 
penal-tributária? 

SIM (...) 

NÃO  (X) 

C) QUESTÃO DISCURSIVA 

5. Vossa Excelência entende que o combate à criminalidade fiscal internacional atende 
exclusivamente aos interesses internos de determinado Estado, notadamente quanto à 
arrecadação, ou atende a algum interesse transnacional? Favor justificar. 

RESPOSTA: Entendo que o combate atende ao interesse de repressão aos delitos de 
amplitude internacional, para que os criminosos não se escondam sob o falso manto da 
soberania de cada Estado, fujam à responsabilidade criminal por atos graves praticados 
em seu país ou em outros países, com desprezo e desdém pela ordem jurídica interna e 
internacional e descansem no leito da impunidade.  
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Incrementar mecanismos de cooperação internacional serve aos interesses do Estado 
lesado pela conduta criminosa, à investigação dos crimes derivados dessas condutas, à 
celeridade do processo penal a ser instaurado nesse Estado, à repressão aos ardilosos 
métodos de ocultação dos delitos e dos próprios recursos deles provenientes e, por fim, 
à conformação dos Estados em uma diretriz uniforme de combate organizado e eficiente 
a esse tipo de criminalidade.  
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QUESTIONÁRIO 13: 

A) DADOS PESSOAIS 

Nome: FLAVIO ANTÔNIO DA CRUZ 

Cargo: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DESDE 2002 

Lotação: 2ª VARA FEDERAL CRIMINAL – SUBSEÇÃO DE CURITIBA, SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO PARANÁ  

B) PERGUNTAS OBJETIVAS 

1. Vossa Excelência já se utilizou de cooperação jurídica internacional em matéria 
penal-tributária? 

SIM (X) 

NÃO  (...) 

1.1. Em caso positivo, a utilização desse expediente foi determinante alguma vez em sua 
área de atuação?  

SIM (...) 

NÃO  (X) Ao menos, não que me recorde. 

2. Vossa Excelência considera importante a utilização de dados fiscais obtidos mediante 
cooperação jurídica internacional na persecução de outros crimes conexos ao de 
sonegação? 

SIM (X) 

NÃO  (...) 

3. Vossa Excelência entende que o direito positivo brasileiro oferece instrumentos 
adequados para a efetivação da cooperação jurídica internacional ativa em matéria 
penal-tributária? 

SIM (X) 

NÃO  (...) 

4. Vossa Excelência entende que o direito positivo brasileiro oferece instrumentos 
adequados para a efetivação da cooperação jurídica internacional passiva em matéria 
penal-tributária? 

SIM (X) 

NÃO  (...) 

C) QUESTÃO DISCURSIVA 

5. Vossa Excelência entende que o combate à criminalidade fiscal internacional atende 
exclusivamente aos interesses internos de determinado Estado, notadamente quanto à 
arrecadação, ou atende a algum interesse transnacional? Favor justificar. 

RESPOSTA: Em regra, o direito penal é meramente ancilar, tutelando valorações já 
empreendidas por outros microssistemas jurídicos. No que toca à criminalidade 
transnacional relacionada à sonegação de tributos, entendo que, via de regra, tem 
predominado o interesse orçamentário (arrecadação) dos países atingidos. É fato, 
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porém, que fraudes fiscais podem atingir outros vetores, dado o caráter extrafiscal de 
determinados tributos (política antidumping, p.ex.), tudo a depender da exação 
sonegada. Doutro tanto, fraudes no estabelecimento de valores aduaneiros podem estar 
orientadas para lavagem de dinheiro ou mesmo para evasões de divisas, tudo a depender 
do caso. Tanto por isso, não há como afirmar peremptoriamente que haja apenas um 
único bem jurídico agredido pelo cometimento de fraudes tributárias. Tudo dependerá 
da situação existencial, concreta, com todas as suas complexidades. Ademais, quando 
menos, as evasões fiscais comprometem a necessária transparência e lealdade nos 
negócios internacionais.  
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QUESTIONÁRIO 14:  

A) DADOS PESSOAIS 

Nome: MÁRCIO FERRO CATAPANI 

Cargo: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO 

Lotação: 2ª VARA FEDERAL CRIMINAL DE SÃO PAULO 

B) PERGUNTAS OBJETIVAS 

1. Vossa Excelência já se utilizou de cooperação jurídica internacional em matéria 
penal-tributária? 

SIM (X) 

NÃO  (...) 

1.1. Em caso positivo, a utilização desse expediente foi determinante alguma vez em sua 
área de atuação?  

SIM (X) 

NÃO  (...) 

2. Vossa Excelência considera importante a utilização de dados fiscais obtidos mediante 
cooperação jurídica internacional na persecução de outros crimes conexos ao de 
sonegação? 

SIM (X) 

NÃO  (...) 

3. Vossa Excelência entende que o direito positivo brasileiro oferece instrumentos 
adequados para a efetivação da cooperação jurídica internacional ativa em matéria 
penal-tributária? 

SIM (X) 

NÃO  (...) 

4. Vossa Excelência entende que o direito positivo brasileiro oferece instrumentos 
adequados para a efetivação da cooperação jurídica internacional passiva em matéria 
penal-tributária? 

SIM (X) 

NÃO  (...) 

C) QUESTÃO DISCURSIVA 

5. Vossa Excelência entende que o combate à criminalidade fiscal internacional atende 
exclusivamente aos interesses internos de determinado Estado, notadamente quanto à 
arrecadação, ou atende a algum interesse transnacional? Favor justificar. 

RESPOSTA: O combate à criminalidade fiscal internacional, como a qualquer infração 
à ordem tributária, espraia-se para além das questões meramente fiscais. Sem dúvida, os 
elementos fiscais são importantes para a análise, investigação e descoberta de diversos 
outros delitos de cunho econômico, em virtude da possibilidade de demonstração de 
fluxos financeiros, da propriedade de bens e da ocorrência de negócios. 
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Ressalto, por fim, que as respostas levaram em consideração o termo “matéria penal-
tributária” de modo abrangente, significando não apenas os crimes contra a ordem 
tributária, mas também outros delitos em que as informações fiscais são úteis para a 
construção do conjunto probatório. 
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QUESTIONÁRIO 15: 

A) DADOS PESSOAIS 

Nome: PAULO AUGUSTO MOREIRA DE LIMA 

Cargo: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO 

Lotação: 11ª VARA CRIMINAL DE GOIÁS SJGO 

B) PERGUNTAS OBJETIVAS 

1. Vossa Excelência já se utilizou de cooperação jurídica internacional em matéria 
penal-tributária? 

SIM          (X) 

NÃO         (...) 

1.1. Em caso positivo, a utilização desse expediente foi determinante alguma vez em sua 
área de atuação?  

SIM          (X) 

NÃO         (...) 

2. Vossa Excelência considera importante a utilização de dados fiscais obtidos mediante 
cooperação jurídica internacional na persecução de outros crimes conexos ao de 
sonegação? 

SIM          (X) 

NÃO         (...) 

3. Vossa Excelência entende que o direito positivo brasileiro oferece instrumentos 
adequados para a efetivação da cooperação jurídica internacional ativa em matéria 
penal-tributária? 

SIM          (X) 

NÃO         (...) 

4. Vossa Excelência entende que o direito positivo brasileiro oferece instrumentos 
adequados para a efetivação da cooperação jurídica internacional passiva em matéria 
penal-tributária? 

SIM          (X) 

NÃO         (...) 

C) QUESTÃO DISCURSIVA 

5. Vossa Excelência entende que o combate à criminalidade fiscal internacional atende 
exclusivamente aos interesses internos de determinado Estado, notadamente quanto à 
arrecadação, ou atende a algum interesse transnacional? Favor justificar. 
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RESPOSTA: Entendo que atende a interesses transnacionais também porque é comum a 
presença de outros crimes conexos aos delitos fiscais, a exemplo da lavagem de 
dinheiro, formação de quadrilha e falsificação de documentos, o que implica que a 
finalidade de seu combate não detém caráter meramente arrecadatório. 
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QUESTIONÁRIO 16: 

A) DADOS PESSOAIS 

Nome: RICARDO RIBEIRO CAMPOS 

Cargo: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO 

Lotação: 11ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ (PRIVATIVA 
EM MATÉRIA PENAL E ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O SISTEMA 
FINANCEIRO E LAVAGEM DE DINHEIRO) 

B) PERGUNTAS OBJETIVAS 

1. Vossa Excelência já se utilizou de cooperação jurídica internacional em matéria 
penal-tributária? 

SIM (X) 

NÃO  (...) 

1.1. Em caso positivo, a utilização desse expediente foi determinante alguma vez em sua 
área de atuação?  

SIM (X) 

NÃO  (...) 

2. Vossa Excelência considera importante a utilização de dados fiscais obtidos mediante 
cooperação jurídica internacional na persecução de outros crimes conexos ao de 
sonegação? 

SIM (X) 

NÃO  (...) 

3. Vossa Excelência entende que o direito positivo brasileiro oferece instrumentos 
adequados para a efetivação da cooperação jurídica internacional ativa em matéria 
penal-tributária? 

SIM (...) 

NÃO  (X) 

4. Vossa Excelência entende que o direito positivo brasileiro oferece instrumentos 
adequados para a efetivação da cooperação jurídica internacional passiva em matéria 
penal-tributária? 

SIM (...) 

NÃO  (X) 

C) QUESTÃO DISCURSIVA 

5. Vossa Excelência entende que o combate à criminalidade fiscal internacional atende 
exclusivamente aos interesses internos de determinado Estado, notadamente quanto à 
arrecadação, ou atende a algum interesse transnacional? Favor justificar. 

RESPOSTA: A sonegação fiscal se trata de delito que, no comum dos casos, é 
circundado pela prática de outros ilícitos, penais e extrapenais, dos mais diversos. 
Parece correto concluir, portanto, que a persecução da criminalidade fiscal internacional 
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atende – ou pode atender, dependendo do caso – a interesses mais abrangentes do que os 
interesses exclusivamente internos de determinado Estado. 
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QUESTIONÁRIO 17: 

A) DADOS PESSOAIS 

Nome: SERGIO FERNANDO MORO 

Cargo: JUIZ FEDERAL 

Lotação: 2ª VARA FEDERAL CRIMINAL DE CURITIBA 

B) PERGUNTAS OBJETIVAS 

1. Vossa Excelência já se utilizou de cooperação jurídica internacional em matéria 
penal-tributária? 

SIM            (...) 

NÃO            (...) 

Em termos: Já utilizei diversas vezes na investigação de crimes financeiros, 
especialmente evasão de divisas, com eventuais reflexos também na ordem tributária, 
criminal e fiscal, quando não havia óbice da utilização da prova para este fim pelo País 
Requerido. 

1.1. Em caso positivo, a utilização desse expediente foi determinante alguma vez em sua 
área de atuação?  

SIM            (X) 

NÃO            (...) 

Quando foi possível utilizar, a prova foi muito importante. 

2. Vossa Excelência considera importante a utilização de dados fiscais obtidos mediante 
cooperação jurídica internacional na persecução de outros crimes conexos ao de 
sonegação? 

SIM            (X), embora em geral ocorra o contrário, obtenção de provas para outros 
crimes, com reflexos posteriores para caracterização da sonegação. 

NÃO             (...) 

3. Vossa Excelência entende que o direito positivo brasileiro oferece instrumentos 
adequados para a efetivação da cooperação jurídica internacional ativa em matéria 
penal-tributária? 

SIM            (...) 

NÃO            (X) 

Falta uma lei geral que regulamente melhor a matéria. 

4. Vossa Excelência entende que o direito positivo brasileiro oferece instrumentos 
adequados para a efetivação da cooperação jurídica internacional passiva em matéria 
penal-tributária? 

SIM            (...) 
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NÃO             (X) 

Falta uma lei geral que regulamente melhor a matéria. 

C) QUESTÃO DISCURSIVA 

5. Vossa Excelência entende que o combate à criminalidade fiscal internacional atende 
exclusivamente aos interesses internos de determinado Estado, notadamente quanto à 
arrecadação, ou atende a algum interesse transnacional? Favor justificar. 

RESPOSTA: Não raramente, associado à sonegação, encontram-se outros crimes mais 
graves, tráfico de drogas, crimes contra a Administração Pública, crimes financeiros, ou 
crime de lavagem do produto desses crimes. Nessa perspectiva, a investigação e 
persecução de crimes fiscais acaba servindo igualmente em relação a esses outros 
crimes, transcendendo o interesse na arrecadação. 
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QUESTIONÁRIO 18: 

A) DADOS PESSOAIS 

Nome: MARCELO COSTENARO CAVALI 

Cargo: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO 

Lotação: 6ª VARA FEDERAL CRIMINAL/SP – ESPECIALIZADA EM CRIMES 
FINANCEIROS E LAVAGEM DE CAPITAIS 

B) PERGUNTAS OBJETIVAS 

1. Vossa Excelência já se utilizou de cooperação jurídica internacional em matéria 
penal-tributária? 

SIM (X) 

NÃO  (...) 

1.1. Em caso positivo, a utilização desse expediente foi determinante alguma vez em sua 
área de atuação?  

SIM (X) 

NÃO  (...) 

2. Vossa Excelência considera importante a utilização de dados fiscais obtidos mediante 
cooperação jurídica internacional na persecução de outros crimes conexos ao de 
sonegação? 

SIM (X) 

NÃO  (...) 

3. Vossa Excelência entende que o direito positivo brasileiro oferece instrumentos 
adequados para a efetivação da cooperação jurídica internacional ativa em matéria 
penal-tributária? 

SIM (...) 

NÃO  (X) 

4. Vossa Excelência entende que o direito positivo brasileiro oferece instrumentos 
adequados para a efetivação da cooperação jurídica internacional passiva em matéria 
penal-tributária? 

SIM (...) 

NÃO  (X) 

C) QUESTÃO DISCURSIVA 

5. Vossa Excelência entende que o combate à criminalidade fiscal internacional atende 
exclusivamente aos interesses internos de determinado Estado, notadamente quanto à 
arrecadação, ou atende a algum interesse transnacional? Favor justificar. 

RESPOSTA: Entendo que o combate à criminalidade fiscal internacional atende, até 
mesmo antes do que aos interesses internos de determinado Estado, a interesses 
transnacionais, especialmente o combate, que a todos os países se impõe atualmente, à 
lavagem de capitais – veja-se, v.g., Convenções de Viena, Palermo e Mérida. O 
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compartilhamento internacional de informações fiscais, bancárias e societárias é 
fundamental num contexto em que a lavagem de capitais tem, cada vez mais, alcance 
transnacional. Temos aqui na 6ª Vara diversos casos em que somente com a cooperação 
transnacional podemos – muitas vezes não o conseguimos efetivamente, por razões 
várias – desvendar o real titular de valores ou o sócio verdadeiro de uma offshore, 
descobrir a manutenção de contas não declaradas no exterior, obter o bloqueio desses 
valores etc. 

Além disso, mesmo no âmbito interno, tais informações são relevantes para o combate a 
outros crimes não tributários, como evasão de divisas, corrupção, peculato etc. 
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ANEXO 3: DOCUMENTOS GERADOS PELO QUALIQUANTISOFT 
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DSC-Direto do programa 
 
Categoria A 
 
Odilon - Normalmente, a sonegação fiscal está ligada à lavagem de seu produto... 
Márcia - A política tributária diverge de Estado para Estado e tem por objetivo os recursos que ingressam 
no Erário. 
João - (...) pois a criminalidade fiscal atinge todos os países de forma direta ou indireta... 
Allan - Basta lembrarmos que diariamente incontável número de mercadorias contrabandeadas ingressam 
no Brasil, oriundos do Paraguai, prejudicando não só o fisco paraguaio, mas também os cofres públicos 
brasileiros, além dos empresários que desempenham suas atividades de modo correto. 
Amanda - (...) este será um instrumento utilizado por organizações criminosas para furtarem-se da 
aplicação da lei penal. 
Augusto - O combate à criminalidade fiscal internacional está inserido no contexto de combate ao crime 
organizado... 
Daniel - (...) ou aos crimes que deram causa ao ganho não oferecido à tributação que, caso não 
implementada a decadência, são compartilhadas com as autoridades fiscais. O interesse fiscal segue a 
reboque e dificilmente é satisfeito. 
Daniel - (...) fujam à responsabilidade criminal por atos graves praticados em seu país ou em outros 
países... 
Flavio - Em regra, o direito penal é meramente ancilar, tutelando valorações já empreendidas por outros 
microssistemas jurídicos. No que toca à criminalidade transnacional relacionada à sonegação de tributos, 
entendo que, via de regra, tem predominado o interesse orçamentário (arrecadação) dos países atingidos. 
Márcio - O combate à criminalidade fiscal internacional, como a qualquer infração à ordem tributária, 
espraia-se para além das questões meramente fiscais. 
 
 
Categoria B 
 
Odilon - A guerra contra a lavagem deve ser global. Resulta de uma estratégia internacional a partir do 
GAFI. 
Amanda - (...) sendo, portanto, imperiosa a colaboração mútua entre todos os Estados para que o combate 
seja realmente eficaz. 
João - (...) e a cooperação mostra-se como meio eficaz ao combate da delinquência internacional. 
Amanda - Enquanto não houver cerco à movimentação pecuniária paralela nos demais países... 
Augusto - (...) e, portanto, atende aos legítimos interesses dos países que se propuseram, por acordos 
celebrados, a combater essa modalidade de violação. 
Daniel - Incrementar mecanismos de cooperação internacional serve aos interesses do Estado lesado pela 
conduta criminosa, à investigação dos crimes derivados dessas condutas (...) e, por fim, à conformação 
dos Estados em uma diretriz uniforme de combate organizado e eficiente a esse tipo de criminalidade. 
Marcelo - O compartilhamento internacional de informações fiscais, bancárias e societárias é fundamental 
num contexto em que a lavagem de capitais tem, cada vez mais, alcance transnacional. Temos aqui na 6ª 
Vara diversos casos em que somente com a cooperação transnacional podemos - muitas vezes não o 
conseguimos efetivamente, por razões várias - desvendar o real titular de valores ou o sócio verdadeiro de 
uma offshore, descobrir a manutenção de contas não declaradas no exterior, obter o bloqueio desses 
valores etc. 
 
Categoria C 
 
Odilon - A sonegação fiscal afeta a economia interna... 
Amanda - O combate à criminalidade fiscal internacional atende não apenas a interesses internos de 
determinado estado... 
Alexandre - Tenho que o combate à criminalidade fiscal internacional não atenda, apenas, aos interesses 
de determinado Estado... 
Gilson - Penso que o combate à criminalidade fiscal internacional não atende apenas aos interesses de 
arrecadação do Estado solicitante... 
Nivaldo - A meu ver, o combate à criminalidade fiscal atende precipuamente aos interesses internos de 
determinado Estado... 
Allan - Em um exame superficial, poderíamos pensar que fraudes fiscais afetariam unicamente os 
interesses do Estado lesado. 
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Daniel - Assim, só posso responder abstratamente à questão. Em princípio, o interesse atendido seria a 
arrecadação do estado prejudicado pela sonegação. 
Daniel - (...) com desprezo e desdém pela ordem jurídica interna e internacional e descansem no leito da 
impunidade. 
Flavio - Tanto por isso, não há como afirmar peremptoriamente que haja apenas um único bem jurídico 
agredido pelo cometimento de fraudes tributárias. Tudo dependerá da situação existencial, concreta, com 
todas as suas complexidades. 
 
Categoria D 
 
Odilon - (...) sim, mas se torna uma questão de interesse internacional... 
Amanda - (...) mas a interesses de todos os Estados, porquanto não raras vezes as ramificações de um 
conduta realizada num Estado estende-se a outro País... 
Alexandre - (...) mas, também, a interesses transnacionais. A idéia no sentido de que o interesse de punir 
pertence ao Estado soberano onde os fatos ocorreram é antiga, decorrente de épocas em que, dificilmente, 
os fatos ultrapassavam as fronteiras de um país. (...) Nos crimes mais complexos, notadamente 
financeiros, a regra é que sejam praticados ou gerem conseqüências em outros países. 
Gilson - (...) podendo ser útil também na tutela de outros interesses, por exemplo, de ordem econômica 
(preservação da livre concorrência no comércio)... 
João - Entendo que atende o interesse transnacional... 
Nivaldo - (...) mas também atende a interesses transnacionais... 
Amanda - Acredito que o combate atende outros interesses que não só os internos de certo Estado. 
Daniel - Há, entretanto, dois outros interesses que talvez possam ser qualificados como transnacionais. O 
primeiro é o combate à concorrência desleal, ocasionada pela sonegação. 
Daniel - Entendo que o combate atende ao interesse de repressão aos delitos de amplitude internacional, 
para que os criminosos não se escondam sob o falso manto da soberania de cada Estado... 
Flavio - Ademais, quando menos, as evasões fiscais comprometem a necessária transparência e lealdade 
nos negócios internacionais. 
Paulo - Entendo que atende a interesses transnacionais também porque é comum a presença de outros 
crimes conexos aos delitos fiscais... 
Ricardo - Parece correto concluir, portanto, que a persecução da criminalidade fiscal internacional atende 
- ou pode atender, dependendo do caso - a interesses mais abrangentes do que os interesses 
exclusivamente internos de determinado Estado. 
Marcelo - Entendo que o combate à criminalidade fiscal internacional atende, até mesmo antes do que aos 
interesses internos de determinado Estado, a interesses transnacionais... 
 
Categoria E 
 
Odilon - (...) à medida em que, pela globalização, as economias dos países se tornam cada vez mais 
interdependentes. 
Alexandre - No mundo globalizado, a regra se inverte. 
Allan - Contudo, estamos vivendo em um mundo sem fronteiras e de mercados comuns. O que afeta um 
determinado Estado repercute em outro. 
 
Categoria F 
 
Alexandre - (...) mas a todos que, potencialmente, contribuem ou "atraem" esse tipo de criminalidade em 
função das respectivas legislações internas. 
 
Categoria G 
 
Gilson - (...) como também de ordem penal (combate aos crimes conexos ao de sonegação). 
Nivaldo - (...) como o combate ao tráfico de armas e drogas e à corrupção. 
Allan - Além disso, na esfera internacional, a sonegação quase sempre anda junto com outros crimes, 
como contrabando, falsificação de marcas e produtos, corrupção, etc. 
Amanda - Não é raro que o dinheiro utilizado nestas movimentações ocultas sejam provenientes de outros 
crimes cuja repressão é de relevância nacional e internacional. 
Daniel - O que vejo acontecer é a requisição de informações para combate à lavagem de dinheiro (...) O 
segundo é o combate a outros crimes. É lógico que a sonegação de receitas à tributação (assim como a 
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falsa declaração de ganhos) pode ser instrumento de lavagem de dinheiro, pelo que pode levar à prova de 
outros crimes. 
Daniel - (...) à repressão aos ardilosos métodos de ocultação dos delitos e dos próprios recursos deles 
provenientes... 
Flavio - É fato, porém, que fraudes fiscais podem atingir outros vetores, dado o caráter extrafiscal de 
determinados tributos (política antidumping, p.ex.), tudo a depender da exação sonegada. Doutro tanto, 
fraudes no estabelecimento de valores aduaneiros podem estar orientadas para lavagem de dinheiro ou 
mesmo para evasões de divisas, tudo a depender do caso. 
Márcio - Sem dúvida, os elementos fiscais são importantes para a análise, investigação e descoberta de 
diversos outros delitos de cunho econômico, em virtude da possibilidade de demonstração de fluxos 
financeiros, da propriedade de bens e da ocorrência de negócios. Ressalto, por fim, que as respostas 
levaram em consideração o termo "matéria penal-tributária" de modo abrangente, significando não apenas 
os crimes contra a ordem tributária, mas também outros delitos em que as informações fiscais são úteis 
para a construção do conjunto probatório. 
Paulo - (...) a exemplo da lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e falsificação de documentos, o 
que implica que a finalidade de seu combate não detém caráter meramente arrecadatório. 
Ricardo - A sonegação fiscal se trata de delito que, no comum dos casos, é circundado pela prática de 
outros ilícitos, penais e extrapenais, dos mais diversos. 
Sergio - Não raramente, associado à sonegação, encontram-se outros crimes mais graves, tráfico de 
drogas, crimes contra a Administração Pública, crimes financeiros, ou crime de lavagem do produto 
desses crimes. Nessa perspectiva, a investigação e persecução de crimes fiscais acaba servindo 
igualmente em relação a esses outros crimes, transcendendo o interesse na arrecadação. 
Marcelo - (...) especialmente o combate, que a todos os países se impõe atualmente, à lavagem de capitais 
- veja-se, v.g., Convenções de Viena, Palermo e Mérida. (...) Além disso, mesmo no âmbito interno, tais 
informações são relevantes para o combate a outros crimes não tributários, como evasão de divisas, 
corrupção, peculato etc. 
 
Categoria H   

Daniel - Entretanto, é apenas uma possibilidade, e a efetiva investigação dos outros crimes é quase 
impossível (pelo tempo e dificuldades da investigação financeira internacional). 
Daniel - (...) à celeridade do processo penal a ser instaurado nesse Estado. 

 

Categoria I 

Márcia - Entendo que o combate à criminalidade fiscal internacional atende exclusivamente aos interesses 
internos do Estado, pois se refere ao contribuinte e arrecadação internos, uso exclusivo do Estado do 
contribuinte. O crime não é transnacional, é única e exclusivamente nacional. 
 



347 
 

 

PESQUISA – SONEGAÇÃO FISCAL 

DSC ajustados 

 

Categoria A - Criminalidade Fiscal 

 

Penso que  normalmente, a sonegação fiscal está ligada à lavagem 

de seu produto. Este é um instrumento utilizado por organizações criminosas 

para furtarem-se da aplicação da lei penal. A política tributária diverge de 

Estado para Estado e tem por objetivo os recursos que ingressam no Erário, 

pois a criminalidade fiscal atinge todos os países de forma direta ou indireta. O 

interesse fiscal segue a reboque de outras ações criminosas  e dificilmente é 

satisfeito. [Os] crimes que deram causa ao ganho não oferecido à tributação 

que, caso não implementada a decadência, são compartilhados com as 

autoridades fiscais  

[Nessa medida, os Estados tem dificuldade em realizar a persecução 

penal, o que permite que os criminosos] fujam à responsabilidade criminal por 

atos graves praticados em seu país ou em outros países. [Como exemplo,] 

basta lembrarmos que diariamente incontável número de mercadorias 

contrabandeadas [que] ingressa no Brasil, oriundos do Paraguai, prejudicando 

não só o fisco paraguaio, mas também os cofres públicos brasileiros, além dos 

empresários que desempenham suas atividades de modo correto. 

[Portanto, no meu ponto de vista] o combate à criminalidade fiscal 

internacional, como a qualquer infração à ordem tributária, espraia-se para 
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além das questões meramente fiscais. [Ele também] está inserido no contexto 

de combate ao crime organizado.  

 

Categoria B - Cooperação 

 

No meu entendimento,  a guerra contra a lavagem deve ser global [e 

resultante] de uma estratégia internacional a partir do GAFI [Grupo de Ação 

Financeira Internacional]. Sendo, portanto, imperiosa a colaboração mútua 

entre todos os Estados para que o combate seja realmente eficaz, [pois] a 

cooperação mostra-se como meio eficaz ao combate da delinquência 

internacional. Enquanto não houver cerco à movimentação pecuniária paralela 

nos demais países, [não serão atendidos] os legítimos interesses [daqueles] 

que se propuseram, por acordos celebrados, a combater essa modalidade de 

violação. 

Assim, acredito que  incrementar mecanismos de cooperação 

internacional serve aos interesses do [país] lesado pela conduta criminosa, à 

investigação dos crimes derivados dessas condutas e, [assim], à conformação 

dos Estados em uma diretriz uniforme de combate organizado e eficiente a 

esse tipo de criminalidade. 

[Finalizo, enfatizando que] o compartilhamento internacional de 

informações fiscais, bancárias e societárias é fundamental num contexto em 

que a lavagem de capitais tem, cada vez mais, alcance transnacional. Temos 

aqui na Justiça Federal diversos casos em que somente com a cooperação 

transnacional podemos - muitas vezes não o conseguimos efetivamente, por 

razões várias - desvendar o real titular de valores ou o sócio verdadeiro de uma 
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off shore, descobrir a manutenção de contas não declaradas no exterior, obter 

o bloqueio desses valores etc. 

 

Categoria C - Soberania (Interesse Nacional) 

 

Em um exame superficial, poderíamos pensar que fraudes fiscais 

afetariam unicamente os interesses do Estado lesado. [No entanto] entendo 

que o combate à criminalidade fiscal internacional não atende exclusivamente 

aos interesses internos do Estado, [nem], pois se refere ao contribuinte e 

arrecadação internos, prerrogativa de  uso exclusivo do Estado do 

contribuinte. Tanto por isso, não há como afirmar peremptoriamente que haja 

apenas um único bem jurídico agredido pelo cometimento de fraudes 

tributárias. Tudo dependerá da situação existencial, concreta, com todas as 

suas complexidades.  

 

Categoria D - Transnacionalismo 

 

Acredito que o combate atende outros interesses que não só os internos 

de certo Estado. A ideia no sentido de que o interesse de punir pertence ao 

Estado soberano onde os fatos ocorreram é antiga, decorrente de épocas em 

que, dificilmente, os fatos ultrapassavam as fronteiras de um país. Nos crimes 

mais complexos, notadamente financeiros, a regra é que sejam praticados ou 

gerem consequências em outros países. Porquanto[,] não raras vezes[,] as 

ramificações de um[a] conduta realizada num Estado estende[m]-se a outro 

País.  
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Há, entretanto, outros interesses que talvez possam ser qualificados 

como transnacionais, por exemplo, de ordem econômica (preservação da livre 

concorrência no comércio) e o combate à concorrência desleal, ocasionada 

pela sonegação. Ademais, quando menos, as evasões fiscais comprometem a 

necessária transparência e lealdade nos negócios internacionais.  

Na minha perspectiva , parece correto concluir, portanto, que a 

persecução da criminalidade fiscal internacional atende - ou pode atender, 

dependendo do caso - a interesses mais abrangentes do que os interesses 

exclusivamente internos de determinado Estado. [Assim,] entendo que atende 

a interesses transnacionais também porque é comum a presença de outros 

crimes conexos aos delitos fiscais. 

 

Categoria E - Globalização 

 

Vejo que  no mundo globalizado, à medida que [transformações 

acontecem] sem fronteiras e se estabelece a realidade  de mercados 

comuns, as economias dos países se tornam cada vez mais interdependentes. 

O que afeta um determinado Estado repercute em outro. Isso também é 

realidade no campo jurídico  

 

 

Categoria F - Concurso de Crimes 

 

 O que vejo acontecer é a requisição de informações para [o] combate à 

lavagem de dinheiro. É lógico que a sonegação de receitas à tributação (assim 



351 
 

como a falsa declaração de ganhos) pode ser instrumento de lavagem de 

dinheiro, pelo que pode levar à prova de outros crimes. 

Não raramente, associado à sonegação, encontram-se outros crimes mais 

graves, tráfico de drogas, crimes contra a Administração Pública, crimes 

financeiros, ou crime de lavagem do produto desses crimes.  

É fato, portanto, que fraudes fiscais podem atingir outros vetores, dado o 

caráter extra fiscal de determinados tributos (política antidumping, p.ex.), tudo a 

depender da exação sonegada. Nessa perspectiva, a investigação e 

persecução de crimes fiscais acaba servindo igualmente em relação a esses 

outros, transcendendo o interesse na arrecadação. [Deve haver] repressão aos 

ardilosos métodos de ocultação dos delitos e dos próprios recursos deles 

provenientes. 

Na esfera internacional, a sonegação quase sempre anda junto com 

outros crimes, como contrabando, falsificação de marcas e produtos, 

corrupção, evasão de divisas, peculato, etc. Não é raro que o dinheiro utilizado 

nestas movimentações ocultas sejam provenientes de outros crimes cuja 

repressão é de relevância nacional e internacional. Especialmente o combate, 

que a todos os países se impõe atualmente, à lavagem de capitais - veja-se, 

v.g., Convenções de Viena, Palermo e Mérida. 

Percebo que  sem dúvida, os elementos fiscais são importantes para 

a análise, investigação e descoberta de diversos outros delitos de cunho 

econômico, em virtude da possibilidade de demonstração de fluxos financeiros, 

da propriedade de bens e da ocorrência de negócios. Ressalto, por fim, que as 

respostas levaram em consideração o termo "matéria penal-tributária" de modo 

abrangente, significando não apenas os crimes contra a ordem tributária, mas 
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também outros delitos em que as informações fiscais são úteis para a 

construção do conjunto probatório. 

 

Categoria G - Legislação e Administração da Justiça 

 

Dadas as dificuldades legislativas e estruturais de administração da 

justiça, o combate efetivo da sonegação fiscal , é apenas uma possibilidade, e 

a efetiva investigação dos outros crimes é quase impossível (pelo tempo e 

dificuldades da investigação financeira internacional).[É fundamental a] 

celeridade do processo penal.  

 

Categoria H - Criminalidade Exclusivamente Nacional 

Entendo que o combate à criminalidade fiscal internacional atende 

exclusivamente aos interesses internos do Estado, pois se refere ao 

contribuinte e arrecadação internos, uso exclusivo do Estado do contribuinte. O 

crime não é transnacional, é única e exclusivamente nacional. 
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PESQUISA Criminalidade Fiscal 

 

 nome Odilon sexo idade 0 renda 0,00 

 

 cidade 

 

 nome Amanda sexo idade 0 renda 0,00 

 

 cidade 

 

 nome Alexandre sexo idade 0 renda 0,00 

 

 cidade 

 

 nome Márcia sexo idade 0 renda 0,00 

 

 cidade 
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 Criminalidade Fiscal 

 

1) Vossa Excelência entende que o combate à criminalidade fiscal internacional atende 

exclusivamente aos interesses internos de determinado Estado, notadamente quanto à arrecadação, ou 

atende a algum interesse transnacional? Favor justificar. 

 

A Criminalidade Fiscal – 10 – 17,54% 

B Cooperação – 7 – 12,28 % 

C Soberania (Interesse Nacional) – 9 – 15,79% 

D Transnacionalismo – 13 – 22,81% 

E Globalização – 3 – 5,26% 

F Concurso de Crimes – 12 – 21,05% 

G Legislação e Administração da Justiça – 2 – 3,51% 

H Criminalidade Exclusivamente Nacional – 1 – 1,75% 

TOTAL DE RESPOSTAS DA PERGUNTA 57 
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TOTAL DE RESPOSTAS DA PESQUISA 57 

 

 

 

57

45 100,0%
Total: 100,0%

Distribuição das perguntas  

 

 

 

 

 nome Gilson sexo idade 0 renda 0,00 

 

 cidade 

 

 nome João sexo idade 0 renda 0,00 

 

 cidade 
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 nome Nivaldo sexo idade 0 renda 0,00 

 

 cidade 

 

 nome Allan sexo idade 0 renda 0,00 

 

 cidade 

 

 nome Amanda sexo idade 0 renda 0,00 

 

 cidade 

 

 nome Augusto sexo idade 0 renda 0,00 

 

 cidade 

 

 nome Daniel sexo idade 0 renda 0,00 

 

 cidade 

 

 nome Daniel sexo idade 0 renda 0,00 

 

 cidade 

 

 nome Flavio sexo idade 0 renda 0,00 

 

 cidade 
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 nome Márcio sexo idade 0 renda 0,00 

 

 cidade 

 

 nome Paulo sexo idade 0 renda 0,00 

 

 cidade 

 

 nome Ricardo sexo idade 0 renda 0,00 

 

 cidade 

 

 nome Sergio sexo idade 0 renda 0,00 

 

 cidade 

 

 nome Marcelo sexo idade 0 renda 0,00 

 

 cidade 

 

 18 ENTREVISTADOS 
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 Criminalidade Fiscal 

 

 1  -  Vossa Excelência entende que o combate à criminalidade fiscal 

internacional atende exclusivamente aos interesses internos de determinado Estado, 

notadamente quanto à arrecadação, ou atende a algum interesse transnacional? Favor 

justificar. 

 

 SÍNTESE DE IDÉIAS CENTRAIS 

 

 A  - Criminalidade Fiscal 

 

 B  - Cooperação 

 

 C  - Soberania (Interesse Nacional) 

 

 D  - Transnacionalismo 

 

 E  - Globalização 

 

 F  - Concurso de Crimes 

 

 G  - Legislação e Administração da Justiça 

 

 H  - Criminalidade Exclusivamente Nacional 
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 Criminalidade Fiscal 

 1  -  Vossa Excelência entende que o combate à criminalidade fiscal internacional 

atende exclusivamente aos interesses internos de determinado Estado, notadamente quanto à 

arrecadação, ou atende a algum interesse transnacional? Favor justificar. 

 

CATEGORIA A 

 

Márcia  

EXPRESSÕES-CHAVE 

A política tributária diverge de Estado para Estado e tem por objetivo os recursos que 

ingressam no Erário. 

IDEIA CENTRAL  

A política tributária diverge de Estado para Estado e tem por objetivo os recursos que 

ingressam no Erário. 

 

João  

EXPRESSÕES-CHAVE 

(...) pois a criminalidade fiscal atinge todos os países de forma direta ou indireta... 

IDEIA CENTRAL 

a criminalidade fiscal atinge todos os países de forma direta ou indireta 

 

Allan  

EXPRESSÕES-CHAVE 

Basta lembrarmos que diariamente incontável número de mercadorias contrabandeadas 

ingressam no Brasil, oriundos do Paraguai, prejudicando não só o fisco paraguaio, mas 

também os cofres públicos brasileiros, além dos empresários que desempenham suas 

atividades de modo correto. 

IDEIA CENTRAL 

Basta lembrarmos que diariamente incontável número de mercadorias contrabandeadas 

ingressam no Brasil, oriundos do Paraguai, prejudicando não só o fisco paraguaio, mas 
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também os cofres públicos brasileiros, além dos empresários que desempenham suas 

atividades de modo correto. 

 

Amanda  

EXPRESSÕES-CHAVE 

(...) este será um instrumento utilizado por organizações criminosas para furtarem-se da 

aplicação da lei penal. 

IDEIA CENTRAL 

(...) este será um instrumento utilizado por organizações criminosas para furtarem-se da 

aplicação da lei penal. 

 

Augusto 

EXPRESSÕES-CHAVE 

O combate à criminalidade fiscal internacional está inserido no contexto de combate ao crime 

organizado... 

IDEIA CENTRAL 

O combate à criminalidade fiscal internacional está inserido no contexto de combate ao crime 

organizado... 

 

Daniel  

EXPRESSÕES-CHAVE 

(...) ou aos crimes que deram causa ao ganho não oferecido à tributação que, caso não 

implementada a decadência, são compartilhadas com as autoridades fiscais. O interesse fiscal 

segue a reboque e dificilmente é satisfeito. 

IDEIA CENTRAL 

aos crimes que deram causa ao ganho não oferecido à tributação que, caso não implementada 

a decadência, são compartilhadas com as autoridades fiscais. O interesse fiscal segue a 

reboque e dificilmente é satisfeito. 

 

Daniel  

EXPRESSÕES-CHAVE 
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(...) fujam à responsabilidade criminal por atos graves praticados em seu país ou em outros 

países... 

IDEIA CENTRAL 

(...) fujam à responsabilidade criminal por atos graves praticados em seu país ou em outros 

países... 

 

Odilon 

EXPRESSÕES-CHAVE 

Normalmente, a sonegação fiscal está ligada à lavagem de seu produto... 

IDEIA CENTRAL 

A sonegação fiscal está ligada à lavagem de seu produto 

 

Flavio 

EXPRESSÕES-CHAVE 

Em regra, o direito penal é meramente ancilar, tutelando valorações já empreendidas por 

outros microssistemas jurídicos. No que toca à criminalidade transnacional relacionada à 

sonegação de tributos, entendo que, via de regra, tem predominado o interesse orçamentário 

(arrecadação) dos países atingidos. 

IDEIA CENTRAL 

o direito penal é meramente ancilar, tutelando valorações já empreendidaspor outros 

microssistemas jurídicos. No que toca à criminalidade transnacional relacionada à sonegação 

de tributos, entendo que, via de regra, tem predominado o interesse orçamentário 

(arrecadação) dos países atingidos. 

 

Márcio 

EXPRESSÕES-CHAVE 

O combate à criminalidade fiscal internacional, como a qualquer infração à ordem tributária, 

espraia-se para além das questões meramente fiscais. 

IDEIA CENTRAL 

O combate à criminalidade fiscal internacional, como a qualquer infração à ordem tributária, 

espraia-se para além das questões meramente fiscais. 
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CATEGORIA B 

 

João 

EXPRESSÕES-CHAVE 

(...) e a cooperação mostra-se como meio eficaz ao combate da delinquência internacional. 

IDEIA CENTRAL 

e a cooperação mostra-se como meio eficaz ao combate da delinqüência internacional. 

 

Amanda 

EXPRESSÕES-CHAVE 

Enquanto não houver cerco à movimentação pecuniária paralela nos demais países... 

IDEIA CENTRAL 

Enquanto não houver cerco à movimentação pecuniária paralela nos demais países... 

 

Augusto 

EXPRESSÕES-CHAVE 

(...) e, portanto, atende aos legítimos interesses dos países que se propuseram, por acordos 

celebrados, a combater essa modalidade de violação. 

IDEIA CENTRAL 

portanto, atende aos legítimos interesses dos países que se propuseram, por acordos 

celebrados, a combater essa modalidade de violação. 

 

Daniel 

EXPRESSÕES-CHAVE 

Incrementar mecanismos de cooperação internacional serve aos interesses do Estado lesado 

pela conduta criminosa, à investigação dos crimes derivados dessas condutas (...) e, por fim, à 

conformação dos Estados em uma diretriz uniforme de combate organizado e eficiente a esse 

tipo de criminalidade. 

IDEIA CENTRAL 
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mecanismos de cooperação internacional servem aos interesses do Estado lesado pela 

conduta criminosa, à investigação dos crimes derivados. Por fim, à conformação dos Estados 

em uma diretriz uniforme de combate organizado e eficiente a esse tipo de criminalidade. 

 

Odilon 

EXPRESSÕES-CHAVE 

A guerra contra a lavagem deve ser global. Resulta de uma estratégia internacional a partir do 

GAFI. 

IDEIA CENTRAL 

Estrategia internacional contra a lavagem de dinheiro 

 

Amanda 

EXPRESSÕES-CHAVE 

(...) sendo, portanto, imperiosa a colaboração mútua entre todos os Estados para que o 

combate seja realmente eficaz. 

IDEIA CENTRAL 

A colaboração deve ser mútua para que o combate à criminalidade fiscal seja eficaz. 

 

Marcelo 

EXPRESSÕES-CHAVE 

O compartilhamento internacional de informações fiscais, bancárias e societárias é 

fundamental num contexto em que a lavagem de capitais tem, cada vez mais, alcance 

transnacional. Temos aqui na 6ª Vara diversos casos em que somente com a cooperação 

transnacional podemos – muitas vezes não o conseguimos efetivamente, por razões várias - 

desvendar o real titular de valores ou o sócio verdadeiro de uma offshore, descobrir a 

manutenção de contas não declaradas no exterior, obter o bloqueio desses valores etc. 

IDEIA CENTRAL 

O compartilhamento internacional de informações fiscais, bancárias e societárias é 

fundamental num contexto em que a lavagem de capitais tem, cada vez mais, alcance 

transnacional. Temos aqui na 6ª Vara diversos casos em que somente com a cooperação 

transnacional podemos desvendar o real titular de valores ou o sócio verdadeiro de uma 

offshore, descobrir a manutenção de contas não declaradas no exterior, obter o bloqueio 

desses valores etc. 
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CATEGORIA C 

Gilson 

EXPRESSÕES-CHAVE 

Penso que o combate à criminalidade fiscal internacional não atende apenas aos interesses de 

arrecadação do Estado solicitante... 

IDEIA CENTRAL 

o combate à criminalidade fiscal internacional não atende apenas aos interesses de 

arrecadação do Estado solicitante. 

 

Nivaldo 

EXPRESSÕES-CHAVE 

A meu ver, o combate à criminalidade fiscal atende precipuamente aos interesses internos de 

determinado Estado... 

IDEIA CENTRAL 

A meu ver, o combate à criminalidade fiscal atende precipuamente aos interesses internos de 

determinado Estado... 

 

Allan 

EXPRESSÕES-CHAVE 

Em um exame superficial, poderíamos pensar que fraudes fiscais afetariam unicamente os 

interesses do Estado lesado. 

IDEIA CENTRAL 

Em um exame superficial, poderíamos pensar que fraudes fiscais afetariam unicamente os 

interesses do Estado lesado. 

 

Daniel 

EXPRESSÕES-CHAVE 

Assim, só posso responder abstratamente à questão. Em princípio, o interesse atendido seria a 

arrecadação do estado prejudicado pela sonegação. 

IDEIA CENTRAL 
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Em princípio, o interesse atendido seria a arrecadação do estado prejudicado pela sonegação. 

 

Daniel 

EXPRESSÕES-CHAVE 

(...) com desprezo e desdém pela ordem jurídica interna e internacional e descansem no leito 

da impunidade. 

IDEIA CENTRAL 

(...) com desprezo e desdém pela ordem jurídica interna e internacional e descansem no leito 

da impunidade. 

 

Odilon 

EXPRESSÕES-CHAVE 

A sonegação fiscal afeta a economia interna... 

IDEIA CENTRAL 

A sonegação fiscal afeta a economia interna 

 

Amanda 

EXPRESSÕES-CHAVE 

O combate à criminalidade fiscal internacional atende não apenas a interesses internos de 

determinado estado... 

IDEIA CENTRAL 

O combate à criminalidade fiscal internacional atende aos interesses internos dos estados. 

 

Alexandre 

EXPRESSÕES-CHAVE 

Tenho que o combate à criminalidade fiscal internacional não atenda, apenas, aos interesses 

de determinado Estado... 

IDEIA CENTRAL 
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o combate à criminalidade fiscal internacional não atenda, apenas, aos interesses de 

determinado Estado... 

 

Flavio 

EXPRESSÕES-CHAVE 

Tanto por isso, não há como afirmar peremptoriamente que haja apenas um único bem 

jurídico agredido pelo cometimento de fraudes tributárias. Tudo dependerá da situação 

existencial, concreta, com todas as suas complexidades. 

IDEIA CENTRAL 

não há como afirmar absolutamente que haja apenas um único bem jurídico agredido pelo 

cometimento de fraudes tributárias. Tudo dependerá da situação existencial, concreta, com 

todas as suas complexidades. 

 

CATEGORIA D 

Gilson 

EXPRESSÕES-CHAVE 

(...) podendo ser útil também na tutela de outros interesses, por exemplo, de ordem 

econômica (preservação da livre concorrência no comércio)... 

IDEIA CENTRAL 

podendo ser útil também na tutela de outros interesses, por exemplo, de ordem econômica 

(preservação da livre concorrência no comércio). 

 

João 

EXPRESSÕES-CHAVE 

Entendo que atende o interesse transnacional... 

IDEIA CENTRAL 

Entendo que atende o interesse transnacional 

 

Nivaldo 

EXPRESSÕES-CHAVE 
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(...) mas também atende a interesses transnacionais... 

IDEIA CENTRAL 

(...) mas também atende a interesses transnacionais... 

 

Amanda 

EXPRESSÕES-CHAVE 

Acredito que o combate atende outros interesses que não só os internos de certo Estado. 

IDEIA CENTRAL 

Acredito que o combate atende outros interesses que não só os internos de certo Estado. 

 

Daniel 

EXPRESSÕES-CHAVE 

Há, entretanto, dois outros interesses que talvez possam ser qualificados como transnacionais. 

O primeiro é o combate à concorrência desleal, ocasionada pela sonegação. 

IDEIA CENTRAL 

Há alguns interesses que talvez possam ser qualificados como transnacionais. por exemplo, o 

combate à concorrência desleal, ocasionada pela sonegação. 

 

Daniel 

EXPRESSÕES-CHAVE 

Entendo que o combate atende ao interesse de repressão aos delitos de amplitude 

internacional, para que os criminosos não se escondam sob o falso manto da soberania de 

cada Estado... 

IDEIA CENTRAL 

Entendo que o combate atende ao interesse de repressão aos delitos de amplitude 

internacional... 

 

Odilon 

EXPRESSÕES-CHAVE 
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 (...) sim, mas se torna uma questão de interesse internacional... 

IDEIA CENTRAL 

Questão de interesse internacional 

 

Amanda 

EXPRESSÕES-CHAVE 

(...) mas a interesses de todos os Estados, porquanto não raras vezes as ramificações de um 

conduta realizada num Estado estende-se a outro País... 

IDEIA CENTRAL 

Atende os interesses dos estados e estende-se por outros países. 

 

Alexandre 

EXPRESSÕES-CHAVE 

(...) mas, também, a interesses transnacionais. A idéia no sentido de que o interesse de punir 

pertence ao Estado soberano onde os fatos ocorreram é antiga, decorrente de épocas em que, 

dificilmente, os fatos ultrapassavam as fronteiras de um país. (...) Nos crimes mais complexos, 

notadamente financeiros, a regra é que sejam praticados ou gerem conseqüências em outros 

países. 

IDEIA CENTRAL 

Há interesses transnacionais, pois interesse de punir pertence ao Estado soberano onde os 

fatos ocorreram é antiga, decorrente de épocas em que, dificilmente, os fatos ultrapassavam 

as fronteiras de um país. (...) Nos crimes mais complexos, notadamente financeiros, a regra é 

que sejam praticados ou gerem conseqüências em outros países. 

 

Flavio 

EXPRESSÕES-CHAVE 

Ademais, quando menos, as evasões fiscais comprometem a necessária transparência e 

lealdade nos negócios internacionais. 

IDEIA CENTRAL 

Ademais, quando menos, as evasões fiscais comprometem a necessária transparência e 

lealdade nos negócios internacionais. 
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Paulo 

EXPRESSÕES-CHAVE 

Entendo que atende a interesses transnacionais também porque é comum a presença de 

outros crimes conexos aos delitos fiscais... 

IDEIA CENTRAL 

Entendo que atende a interesses transnacionais também porque é comum a presença de 

outros crimes conexos aos delitos fiscais. 

 

Ricardo 

EXPRESSÕES-CHAVE 

Parece correto concluir, portanto, que a persecução da criminalidade fiscal internacional 

atende - ou pode atender, dependendo do caso – a interesses mais abrangentes do que os 

interesses exclusivamente internos de determinado Estado. 

IDEIA CENTRAL 

Parece correto concluir, portanto, que a persecução da criminalidade fiscal internacional 

atende - ou pode atender, dependendo do caso – a interesses mais abrangentes do que os 

interesses exclusivamente internos de determinado Estado. 

 

Marcelo 

EXPRESSÕES-CHAVE 

Entendo que o combate à criminalidade fiscal internacional atende, até mesmo antes do que 

aos interesses internos de determinado Estado, a interesses transnacionais... 

IDEIA CENTRAL 

Entendo que o combate à criminalidade fiscal internacional atende, até mesmo antes do que 

aos interesses internos de determinado Estado, a interesses transnacionais... 

 

CATEGORIA E 

 

Allan 

EXPRESSÕES-CHAVE 



370 
 

Contudo, estamos vivendo em um mundo sem fronteiras e de mercados comuns. O que afeta 

um determinado Estado repercute em outro. 

IDEIA CENTRAL 

Contudo, estamos vivendo em um mundo sem fronteiras e de mercados comuns. O que afeta 

um determinado Estado repercute em outro. 

 

Odilon 

EXPRESSÕES-CHAVE 

(...) à medida em que, pela globalização, as economias dos países se tornam cada vez mais 

interdependentes. 

IDEIA CENTRAL 

Devido a globalização as economias dos países estão se tornando independentes. 

 

Alexandre 

EXPRESSÕES-CHAVE 

No mundo globalizado, a regra se inverte. 

IDEIA CENTRAL 

No mundo globalizado, a regra se inverte. 

 

CATEGORIA F 

 

Gilson 

EXPRESSÕES-CHAVE 

 (...) como também de ordem penal (combate aos crimes conexos ao de sonegação). 

IDEIA CENTRAL 

como também de ordem penal (combate aos crimes conexos ao de sonegação). 

 

Nivaldo 

EXPRESSÕES-CHAVE 
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 (...) como o combate ao tráfico de armas e drogas e à corrupção. 

IDEIA CENTRAL 

(...) como o combate ao tráfico de armas e drogas e à corrupção. 

 

Allan 

EXPRESSÕES-CHAVE 

Além disso, na esfera internacional, a sonegação quase sempre anda junto com outros crimes, 

como contrabando, falsificação de marcas e produtos, corrupção, etc. 

IDEIA CENTRAL 

na esfera internacional, a sonegação quase sempre anda junto com outros crimes, como 

contrabando, falsificação de marcas e produtos, corrupção,etc. 

 

Amanda 

EXPRESSÕES-CHAVE 

Não é raro que o dinheiro utilizado nestas movimentações ocultas sejam provenientes de 

outros crimes cuja repressão é de relevância nacional e internacional. 

IDEIA CENTRAL 

Não é raro que o dinheiro utilizado nestas movimentações ocultas sejam provenientes de 

outros crimes cuja repressão é de relevância nacional e internacional. 

 

Daniel 

EXPRESSÕES-CHAVE 

O que vejo acontecer é a requisição de informações para combate à lavagem de dinheiro (...) O 

segundo é o combate a outros crimes. É lógico que a sonegação de receitas à tributação (assim 

como a falsa declaração de ganhos) pode ser instrumento de lavagem de dinheiro, pelo que 

pode levar à prova de outros crimes. 

IDEIA CENTRAL 

O que vejo acontecer é a requisição de informações para combate à lavagem de dinheiro (...) o 

combate a outros crimes. É lógico que a sonegação de receitas à tributação (assim como a 

falsa declaração de ganhos) pode ser instrumento de lavagem de dinheiro, pelo que pode levar 

à prova de outros crimes. 
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Daniel 

EXPRESSÕES-CHAVE 

 (...) à repressão aos ardilosos métodos de ocultação dos delitos e dos próprios recursos deles 

provenientes... 

IDEIA CENTRAL 

(...) à repressão aos ardilosos métodos de ocultação dos delitos e dos próprios recursos deles 

provenientes... 

 

Flavio 

EXPRESSÕES-CHAVE 

É fato, porém, que fraudes fiscais podem atingir outros vetores, dado o caráter extrafiscal de 

determinados tributos (política antidumping, p.ex.), tudo a depender da exação sonegada. 

Doutro tanto, fraudes no estabelecimento de valores aduaneiros podem estar orientadas para 

lavagem de dinheiro ou mesmo para evasões de divisas, tudo a depender do caso. 

IDEIA CENTRAL 

As fraudes fiscais podem atingir outros vetores, dado o caráter extrafiscal de determinados 

tributos (política antidumping, p.ex.), tudo a depender da exação sonegada. Doutro tanto, 

fraudes no estabelecimento de valores aduaneiros podem estar orientadas para lavagem de 

dinheiro ou mesmo para evasões de divisas, tudo a depender do caso. 

 

Márcio 

EXPRESSÕES-CHAVE 

Sem dúvida, os elementos fiscais são importantes para a análise, investigação e descoberta de 

diversos outros delitos de cunho econômico, em virtude da possibilidade de demonstração de 

fluxos financeiros, da propriedade de bens e da ocorrência de negócios. Ressalto, por fim, que 

as respostas levaram em consideração o termo "matéria penal-tributária" de modo 

abrangente, significando não apenas os crimes contra a ordem tributária, mas também outros 

delitos em que as informações fiscais são úteis para a construção do conjunto probatório. 

IDEIA CENTRAL 

Sem dúvida, os elementos fiscais são importantes para a análise, investigação e descoberta de 

diversos outros delitos de cunho econômico, em virtude da possibilidade de demonstração de 

fluxos financeiros, da propriedade de bens e da ocorrência de negócios. Por fim, as respostas 

levaram em consideração o termo "matéria penal-tributária" de modo abrangente, 
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significando não apenas os crimes contra a ordem tributária, mas também outros delitos em 

que as informações fiscais são úteis para a construção do conjunto probatório. 

 

Paulo 

EXPRESSÕES-CHAVE 

(...) a exemplo da lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e falsificação de documentos, o 

que implica que a finalidade de seu combate não detém caráter meramente arrecadatório. 

IDEIA CENTRAL 

(...) a exemplo da lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e falsificação de documentos, o 

que implica que a finalidade de seu combate não detém caráter meramente arrecadatório. 

 

Ricardo 

EXPRESSÕES-CHAVE 

A sonegação fiscal se trata de delito que, no comum dos casos, é circundado pela prática de 

outros ilícitos, penais e extrapenais, dos mais diversos. 

IDEIA CENTRAL 

A sonegação fiscal se trata de delito que, no comum dos casos, é circundado pela prática de 

outros ilícitos, penais e extrapenais, dos mais diversos. 

 

Sergio 

EXPRESSÕES-CHAVE 

Não raramente, associado à sonegação, encontram-se outros crimes mais graves, tráfico de 

drogas, crimes contra a Administração Pública, crimes financeiros, ou crime de lavagem do 

produto desses crimes. Nessa perspectiva, a investigação e persecução de crimes fiscais acaba 

servindo igualmente em relação a esses outros crimes, transcendendo o interesse na 

arrecadação. 

IDEIA CENTRAL 

Não raramente, associado à sonegação, encontram-se outros crimes mais graves, tráfico de 

drogas, crimes contra a Administração Pública, crimes financeiros, ou crime de lavagem do 

produto desses crimes. Nessa perspectiva, a investigação e persecução de crimes fiscais acaba 

servindo igualmente em relação a esses outros crimes. 
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Marcelo 

EXPRESSÕES-CHAVE 

(...) especialmente o combate, que a todos os países se impõe atualmente, à lavagem de 

capitais - veja-se, v.g., Convenções de Viena, Palermo e Mérida. (...) Além disso, mesmo no 

âmbito interno, tais informações são relevantes para o combate a outros crimes não 

tributários, como evasão de divisas, corrupção, peculato etc. 

IDEIA CENTRAL 

(...) especialmente o combate, que a todos os países se impõe atualmente, à lavagem de 

capitais - veja-se, v.g., Convenções de Viena, Palermo e Mérida. (...) Além disso, mesmo no 

âmbito interno, tais informações são relevantes para o combate a outros crimes não 

tributários, como evasão de divisas, corrupção, peculato etc. 

 

CATEGORIA G 

 

Daniel 

EXPRESSÕES-CHAVE 

Entretanto, é apenas uma possibilidade, e a efetiva investigação dos outros crimes é quase 

impossível (pelo tempo e dificuldades da investigação financeira internacional). 

IDEIA CENTRAL 

Entretanto, é apenas uma possibilidade, e a efetiva investigação dos outros crimes é quase 

impossível (pelo tempo e dificuldades da investigação financeira internacional). 

 

Daniel 

EXPRESSÕES-CHAVE 

 (...) à celeridade do processo penal a ser instaurado nesse Estado. 

IDEIA CENTRAL 

(...) à celeridade do processo penal a ser instaurado nesse Estado. 

 

CATEGORIA H 
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Márcia 

EXPRESSÕES-CHAVE 

Entendo que o combate à criminalidade fiscal internacional atende exclusivamente aos 

interesses internos do Estado, pois se refere ao contribuinte e arrecadação internos, uso 

exclusivo do Estado do contribuinte. O crime não é transnacional, é única e exclusivamente 

nacional. 

IDEIA CENTRAL 

o combate à criminalidade fiscal internacional atende exclusivamente aos interesses internos 

do Estado, pois se refere ao contribuinte e arrecadação internos, uso exclusivo do Estado do 

contribuinte. O crime não é transnacional, é única e exclusivamente nacional. 

 

 


