
 
 

 

 

 

 

 

RENATO ALMEIDA FEITOSA 

 

 

 

 

 

 

A RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NO TRIBUNAL PENAL 

INTERNACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recife 

2014 



RENATO ALMEIDA FEITOSA 

 

 

 

 

 
A RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NO TRIBUNAL PENAL 

INTERNACIONAL 

 

 

 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação 

em Direito do Centro de Ciências Jurídicas/Faculdade de 

Direito do Recife da Universidade Federal de 

Pernambuco, como requisito parcial para obtenção de 

título de Mestre em Direito. 

 

Área de concentração: Direito Penal 

Linha de pesquisa: Linguagem e Direito 

Grupo de pesquisa: Teoria da Antijuridicidade e Retórica 

da Proteção Penal dos Bens Jurídicos 

 

Orientador: Prof. Dr. Cláudio Cintra Bezerra Brandão 

Co-orientador: Prof. Dr. Leonardo Henrique Gonçalves de 

Siqueira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recife 

2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação na fonte 

Bibliotecária Eliane Ferreira Ribas CRB/4-832 

 

 

 

 

F311r Feitosa, Renato Almeida 

        A relativização do princípio da legalidade no tribunal penal internacional. – Recife: O Autor, 2013. 

132 f. 

 

Orientador: Cláudio Roberto Cintra Bezerra Brandão. 

Co-Orientador: Leonardo Henrique Gonçalves de Siqueira. 

Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco. CCJ. Programa de Pós-Graduação em 

Direito, 2014.  

Inclui bibliografia. 

 

1. Legalidade (Direito). 2. Tribunais penais internacionais - Estatuto de Roma - 1998. 3. Direito penal. 4. 

Direito penal internacional. 5. Tribunais penais internacionais - Estatuto de Roma - Legalidade (Direito). 6. 

Legalidade (Direito penal) - Brasil. 7. Garantia (Direito). 8. Direito comum. 9. Direito comparado. 10. Crimes 

contra a humanidade. 11. Direitos humanos. 12. Erro (Direito penal) - Brasil. 13. Culpa (Direito) - Brasil. 14. 

Tribunais de Nuremberg, Tóquio, Ruanda, Iugoslávia - Jurisprudência. 15. Tipo (Direito penal). I. Brandão, 

Cláudio Roberto Cintra Bezerra (Orientador). II. Título. 

 

345 CDD (22. ed.)   UFPE (BSCCJ2014-023) 

     

    



Renato Almeida Feitosa 

 

 

“A Relativização do Princípio da Legalidade no Tribunal Penal Internacional” 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Direito do Centro de 

Ciências Jurídicas / Faculdade de  Direito do 

Recife da Universidade Federal de Pernambuco 

PPGD/UFPE, como requisito parcial para obtenção 

do título de Mestre em Direito.  

Área de Concentração: Teoria e Dogmática do 

Direito 

Orientador: Prof. Dr. Cláudio Cintra Bezerra 

Brandão 

A banca examinadora composta pelos professores abaixo, sob a presidência do primeiro, 

submeteu o candidato à defesa em nível de Mestrado, e o julgou nos seguintes termos: 

MENÇÃO GERAL:  APROVADO 

Profº. Dr. Margarida de Oliveira Cantarelli (Presidente - UFPE) 

Julgamento: Aprovado Assinatura: ________________________ 

 

Profº. Dr. Leonardo Henrique Gonçalves de Siqueira (1º Examinador externo/DAMAS) 

Julgamento: Aprovado Assinatura: ________________________ 

 

Prof. Dr. Ricardo de Brito Albuquerque Pontes Freitas (2ª Examinador interno/UFPE) 

Julgamento: Aprovado Assinatura:_________________________ 

 

 

                                                                  

Recife, 19 de fevereiro de 2014. 

Coordenador: Profº. Dr. Marcos Antônio Rios da Nóbrega 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais Rivaldo e Eunice. 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço ao meu orientador, Professor Dr. Cláudio Brandão, pelas profícuas 

lições, por incitar boas reflexões, pelos empréstimos e indicações de livros, pela liberdade que 

me proporcionou ao longo do desenvolvimento da dissertação, por me incentivar a seguir em 

frente, pelo exemplo que foi e é no meu desenvolvimento acadêmico e enquanto pessoa. Aos 

Professores Dr. Ricardo Freitas cujas lições foram essenciais para aprimorar minha condição 

de pesquisador no mestrado; e Dra. Margarida Cantarelli, com quem tive a chance de adensar 

o meu conhecimento sobre a temática tratada; Dra.Silvia Anjos Alves com quem pude 

aprofundar meu conhecimento sobre o direito penal setecentista.  

A todos os funcionários da Pós-graduação em Direito da Universidade Federal de 

Pernambuco, em especial Carmen e Gilka, sempre tão solícitos e cujo apoio mostrou-se além 

das questões formais.   

Aos colegas Izaias, Alfredo e Rodrigo, pelo companheirismo e apoio mútuo; aos 

demais colegas de pós-graduação, pelas conversas, informações sobre o curso e indicações 

bibliográficas. 

Agradeço, ademais, a todos aqueles que de alguma forma contribuíram para 

realização desse trabalho, em especial, a Simone de Sá e Gustavo Hahnemann, pelos valiosos 

empréstimos e informações, fundamentais no processo de seleção do mestrado, elaboração do 

projeto e na posterior pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

FEITOSA, Renato Almeida. A Relativização do Princípio da Legalidade no Tribunal 

Penal Internacional. 2013. 126 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de Pós-

Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife, 2014. 

 

A presente dissertação tem como objetivo verificar se o princípio nullum crimen  sine lege 

aplicado ao direito penal internacional consegue preservar a sua natureza, enquanto norma 

positivada no Estatuto de Roma, com a possibilidade de aplicação do costume contra legem. 

Destarte, faz-se retrospecto histórico do princípio nullum crimen sine lege e do direito penal 

internacional, identificando a estrutura do princípio e as falhas que se estabeleceram ao longo 

do desenvolvimento do direito penal internacional, repercutindo diretamente na elaboração do 

Estatuto de Roma. Através da análise do princípio, estabelecemos os parâmetros de sua 

aplicação; verificamos a situação deste no Brasil – uma vez que a análise do princípio é feita 

sob a ótica da sua estrutura no direito penal brasileiro – e como ele é gerido em relação aos 

tratados internacionais de direitos humanos e como estes são geridos em relação ao 

ordenamento interno; analisamos os Tribunais ad hoc, apontando suas falhas técnicas e 

políticas, apontando seus reflexos nos tribunais ad hoc posteriores. Criado o histórico, é 

expandido o estudo para o desenvolvimento do Tribunal Penal Internacional e as diretrizes 

que o estabeleceram. Neste ponto, são identificadas as disposições acerca da competência, dos 

tipos penais propostos e fontes aplicáveis. Tendo o princípio nullum crimen sine lege como 

paradigma, identificamos uma série de falhas que enfraquecem o princípio enquanto norma 

positiva do Estatuto de Roma. A partir das fontes aplicáveis de direito, usadas em detrimento 

do princípio da legalidade, constatamos que a competência do Tribunal, os tipos penais 

aplicáveis e a responsabilização fogem à lei positivada no Estatuto. Falhas decorrentes de 

elementos estranhos ao direito penal de tradição romano-germânica, indicando uma absorção 

parcial dos elementos do direito penal tradicional no sistema do direito internacional público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-Chaves: Princípio da Legalidade; nullum crimen sine lege; costume contra legem; 

Tribunal Penal Internacional; Estatuto de Roma; Direito Internacional Penal; Direito Penal 

Internacional; Tribunal Internacional Ad hoc; Relativização do Princípio da Legalidade. 



ABSTRACT 

 

FEITOSA, Renato Almeida. The Relativization of Legality´s Principle in International 

Criminal Court. 2013. 126 f. Dissertation (Master’s Degree of Law) – Programa de Pós-

Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife, 2014. 

 

This dissertation aims to verify whether the nullum crimen sine lege principle applied to 

international criminal law can preserve its characteristics as standard positive law in the Rome 

Statute, with the possibility of application of contra legem custom. Thus, it is made a historic 

retrospect of the nullum crimen sine lege principle and international criminal law, identifying 

the principle structure and the faults settled along the development of international criminal 

law, having a direct impact on the drafting of the Rome Statute. Through the analysis of this 

principle, we establish the application parameters; verify its situation in Brazil (since the 

analysis of the principle is done by the optics of your structure on Brazilian’s criminal law); 

how it is managed in relation with international human rights treaties and in relation with 

domestic law. Further, we analyse the ad hoc tribunals, pointing their technical and political 

failures, pointing their reflections in the later ad hoc tribunals. After retrospection, the study 

of the development of the International Criminal Court and the guidelines established is 

expanded. At this point, the provisions are identified on the competence, on the penal norms 

and applicable law sources. Having the principle nullum crimen sine lege as a paradigm, we 

identified a number of flaws that make the principle weak as a positive rule of the Rome 

Statute. From the relevant sources of law used to the detriment of the principle of legality, we 

find that the Court's jurisdiction, the applicable criminal norms and responsibility fleeing from 

the positive law in the Statute. Failures resulting from foreign elements to the criminal law 

from Civil Law, indicating a partial absorption of the elements of the traditional criminal law 

in international public law system. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Keywords: Principle of Legality; nullum crimen sine lege; contra legem custom; 

International Criminal Court; Rome Statute; International Criminal Law; International Ad hoc 

Tribunal; Principle of Legality Relativism. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com a crescente preocupação da comunidade internacional em torno das garantias 

aos direitos humanos e do risco de impunidade àqueles detratores da paz mundial foi sendo 

discutido e desenvolvido de forma paulatina um novo ramo do direito. O Direito Penal 

Internacional teve seus primeiros passos mitigados pela descrença de sua efetividade frente à 

ordem jurídica internacional, sendo levantadas hipóteses de sua aplicação sem contudo que 

encontrassem viabilidade para tanto. Discussões doutrinárias sobre a criação desse direito 

eram limitadas à ideia de que o novo ramo estaria estritamente condicionado ao direito penal 

interno, tendo como base os fundamentos de aplicação do direito privado 

extraterritorialmente. Nesse período, início de século XX, período pós-Segunda Grande 

Guerra surgem as teorias sobre a criação de um código penal universal ou da uniformização 

do direito penal nos Estados. No entanto, só com o advento da Segunda Grande Guerra que o 

Direito Penal Internacional ganhou espaço. Enquanto novo fenômeno do direito, não tinha 

suas bases definidas, e no primeiro impulso, partindo do estopim que foram os fatos e 

resultados decorrentes da Segunda Grande Guerra, quebrando grandes paradigmas relativos 

ao princípio da legalidade, firmou os seus paradigmas de aplicação, partindo da jurisprudência 

criada, em especial, com o Tribunal de Nuremberg. Por um lado, essa não observância foi 

necessária para garantir a aplicação de penas aos responsáveis pelos estipulados delitos que 

foram praticados. Contudo, foram criados precedentes que se perenizaram com a política 

internacional dos Estados, repercutindo diretamente na formação do ordenamento 

internacional analisado neste trabalho. 

 Como novo ramo do direito, suas diretrizes iniciais serviram de marco no 

desenvolvimento do mesmo. Passou a haver uma cautela quanto à formulação de um código 

penal internacional, refletindo em debates prolongados por aproximadamente 50 anos para 

que se chegasse a uma resolução. Entrementes, surgiram outros Tribunais ad hoc e seus 

estatutos foram assimilando características dos estatutos e decisões dos Tribunais 

antecedentes, criando um padrão que pouco se adequava aos limites impostos pelo princípio 

nullum crimen sine lege e seus subprincípios, haja vista o sistema que se estabeleceu – a 

Common Law. 

A discussão acerca da necessidade de observância dos ditames do princípio da 

legalidade e seus sub-princípios teve repercussão na formação do Estatuto de Roma que 

estabeleceu, então, o primeiro Tribunal Penal Internacional permanente. Embora o princípio 

nullum crimen sine lege pudesse ser encontrado positivado no Estatuto, muitos dos elementos 
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caracterizadores dos antigos Tribunais ad hoc serviram de herança na formação desse 

Tribunal permanente; e o que durante o período de formação não poderia ser considerado 

contra legem, dada a fala de parâmetros para assim considerar o direito então aplicado, hoje e 

a cada passo no desenvolvimento desse novo ramo, a aplicação de regras ultra-positivas em 

detrimento do princípio da legalidade, representam uma ameaça à segurança jurídica. 

Em atenção a essa questão, o presente trabalho analisa o desenvolvimento do 

princípio da legalidade e sua estrutura, bem como o desenvolvimento do direito penal 

internacional, sua estrutura e sua relação com o princípio nullum crimen sine lege, desde o seu 

marco inicial até o Estatuto de Roma. Desta feita, chegando à conclusão de que o direito penal 

internacional não pode ser considerado direito penal na sua acepção tradicional, uma vez que 

ele seria parte do Direito Internacional Público e, consequentemente, sendo demonstrada a 

inadequação da compatibilização dos postulados do princípio da legalidade com o direito 

penal internacional, posto que é um direito ainda nos primeiros estágios de desenvolvimento, 

havendo a possibilidade de aplicação do costume contra legem. 

O trabalho, embora não tenha esgotado a análise do Estatuto de Roma, tentou 

levantar aspectos relevantes para desenvolver o tema proposto.  

No primeiro capítulo é feita uma breve retrospecção, com a origem do princípio 

da legalidade que pode ser considerada recente, remontando o século XVIII, demonstrando 

características que se mostraram inabaláveis com o passar do tempo, tornando-se elementos 

fundamentais à existência do direito penal de tradição romano-germânica. 

Levantamos as controversas origens do princípio, o seu ponto de partida e, por 

consequência dessa análise, a importância da mera legalidade nas sociedades antigas e 

fundamentos de criação da estrita legalidade, encontrando os contratualistas, as funções da 

pena e o utilitarismo humanista do período, distinguindo-o dos paradigmas criados em função 

dos direitos humanos que hoje conhecemos.   

Tratando-se de uma análise do direito penal internacional sob a ótica do direito 

penal de tradição romano-germânica, trazemos à análise o princípio da legalidade à luz do 

direito brasileiro, fazendo o paralelo histórico do seu desenvolvimento desde o período 

colonial ao republicano, perpassando, assim, a evolução do direito português até a chegada do 

primeiro Código Criminal do Império, quando elementos do princípio da legalidade passaram 

a ter uma posição sólida na aplicação da lei penal brasileira. 

Com os novos paradigmas dos direitos humanos, o Brasil os colocou no patamar 

de norma constitucional, tomando parte em diversos tratados internacionais, embora com 

alguma resistência dos poderes do Estado, sendo levantadas hipóteses de consideração das 
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normas de cunho internacional em relação às normas internas.  Posteriormente, sendo 

regulamentada essa hierarquia com a EC/45. 

A estrutura do princípio da legalidade no Direito Penal brasileiro é abordada 

(1.3.2), sendo feito um aprofundamento na lex certa, dada a sua relevância para o estudo do 

tema, abordando a figura do erro de proibição para no último capítulo ser feita a conexão com 

o princípio da culpabilidade, demonstrando a relação deste com o princípio da legalidade. 

Dessa abordagem inicial ao princípio da legalidade, partimos no segundo capítulo 

a um novo bloco de estudo, qual seria o do desenvolvimento do direito penal internacional. 

Neste momento, é feita a diferenciação do direito penal internacional para o direito 

internacional penal que neste trabalho é chamado de direito penal de extraterritorialidade 

(direito penal interno aplicado extraterritorialmente). Estudamos o rompimento com o direito 

penal de extraterritorialidade, sua formação e natureza, trazendo à análise as figuras da 

Common e Civil Law e a relativa incompatibilidade de mútua aplicação dos mesmos. 

Ao ser feita a abordagem ao desenvolvimento desse novo ramo, tratamos de 

princípios do direito penal de extraterritorialidade, da questão da soberania e dos direitos 

humanos, investigando o período de transição para a formação do direito penal internacional, 

partindo do princípio da justiça universal, para abarcar o direito de guerra e a mudança no 

método dos processos de política criminal até então adotados. 

Com a formação efetiva deste novo ramo, encontramos as primeiras críticas 

acerca de sua forma e do seu método de aplicação (e.g. ROXIN, RIPOLLES, PELLA, BASSIOUNI), 

e a dificuldade de consolidar um novo ramo do direito, sobretudo de características penais 

envolvendo Estados soberanos com sistemas penais próprios. Inevitável, desta feita, a não 

observância dos subprincípios da legalidade, por não existir parâmetros de aplicação ao novo 

direito e pela urgência de uma regulação e efetivação da proteção dos direitos humanos a 

nível internacional. 

   Antes de chegar à análise do Estatuto de Roma, encontramos suas fontes através 

da jurisprudência dos Tribunais ad hoc que lhe antecederam (i.e.Nuremberg, Tóquio, Ruanda, 

Iugoslávia), apresentando pontos relevantes que repercutiram, enquanto fontes desse novo 

direito, na preparação do Estatuto. 

No último ponto, fazemos um contraponto do Estatuto ao princípio da legalidade, 

levantando questões controversas sob a ótica, como já dito, do direito penal de tradição 

romano-germânica. Demonstramos falhas quanto à aplicação integral do princípio, a sua 

posição em relação aos demais princípios aplicados e concluímos que a sua incidência deve se 
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dar de forma suplementar pelo TPI, considerando haver o perene risco de sua não 

observância.   
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1º CAPÍTULO – DA FUNDAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA LEGALIDADE 

 

1.1 SOBRE A FORMAÇÃO DA IDEIA DE LEGALIDADE 

 

Antes de iniciar-se o estudo acerca do tema aqui proposto, há necessidade de 

esclarecermos que a proposta do trabalho não é a de estabelecer uma reconstrução histórica 

exaustiva dos fenômenos tratados, sendo trazido, tão somente, pontos relevantes e essenciais 

para o desenvolvimento do trabalho proposto, sendo qualquer outra forma de abordagem 

inadequada, diante da possibilidade de generalização do tema, em razão dos tópicos tratados.   

Há quem traga como origem do princípio da legalidade a Carta de 1215 do Rei 

João I conhecido como “Rei João Sem Terra” ou a Constitutio Criminalis Carolina germânica 

de 15321, contudo, no sentido moderno, não podendo haver comparação com o princípio da 

legalidade, posto que o primeiro tinha caráter de aplicação restrito aos nobres, tendo, apenas, 

significado de garantia processual; ademais, não excluindo o costume como pressuposto de 

aplicação da pena – que vai contra o pressuposto da nulla poena sine lege – e a Constitutio 

Criminalis Carolina não proibindo a analogia in malam partem.  

Fala-se, ainda, na ideia de que o princípio tenha os seus primeiros traços 

apresentados no período romano, tendo, em alguma medida, influenciado no desenvolvimento 

da concepção moderna da legalidade estrita.  

Como assevera Brandão, ao tratar da tipicidade, o gérmen da dogmática penal, em 

torno dessa dita ideia, encontra-se nas construções romanas acerca do Direito. Não há o que se 

discutir sobre a tipicidade em relação ao princípio da legalidade, posto que é elemento 

essencial, embora tenha sido o último a desenvolver-se na estrutura do crime, sendo este 

consequência da supremacia estabelecida com o desenvolvimento do princípio. Segundo 

Brandão, “a grande maioria dos crimes no nosso Código Penal foi produto da atividade 

criativa dos pretores, que eram os juízes romanos, não das leis romanas”. Neste sentido, diz 

ainda que “o direito penal público romano teve início com a Lei Valéria”, restando o arbítrio 

do juiz preservado, uma vez que tinha plena liberdade de ir além da norma escrita, a exemplo 

de casos que não estivessem previstos na lei, punindo de acordo unicamente com seu 

entendimento2.    

                                                           
1 PUIG, Santiago Mir. Derecho Penal: Parte general. 8 ed. Montevideo: B de F, 2010. p.105. 
2 BRANDÃO, Cláudio. Tipicidade Penal: Dos elementos da dogmática ao giro conceitual do método 

entimemático. Coimbra: Almedina, 2012. p.27-28. 
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Contudo, não há possibilidade de considerar-se o nascimento do princípio da 

legalidade como a conhecemos – da legalidade estrita – num período onde a lei emanada era 

pela decisionem praetor, mas apenas a partir da escrituração das decisões pretorianas, sendo a 

aplicação do direito uma arte, com magistrados detentores de ampla discricionariedade, 

podendo afastar-se dos precedentes ao seu entender.  

 

“O direito escrito [mas não figurando a legalidade estrita] entalhado na pedra e 

exposto publicamente surge entre os anos de 650-600 e passa a ocupar 

progressivamente o lugar do direito consuetudinário. Frise-se, porém, que a forma 

escrita é exclusiva do direito material, pois o processo penal permanece 

caracterizado pela oralidade” 3.  

 

O crime e a pena surgiram e se desenvolveram na sociedade romana junto à 

própria formação da Cidade-Estado, contudo não se derivaram das normas penais. O direito 

penal romano nasceu pela disciplina doméstica, militar e da forte política da época e os crimes 

dados como públicos só vieram a ser assim tratados com a diminuição da discricionariedade 

daquelas pessoas que detinham o poder de julgar e punir. Tal diminuição se deu com normas, 

mas não simplesmente com uma legislação, e, sim, com a reunião das doutrinas e anteriores 

interpretações dos magistrados4. 

Vê-se, então, que o direito penal se estabeleceu com a ampla discricionariedade 

dos pretores. Após reunião das experiências jurisprudenciais e doutrinárias, formou-se lastro 

suficiente para haver um “fechamento” das ideias penais, diminuindo consequentemente o 

arbítrio dos magistrados. Como tendência natural, mesmo sem a presença do princípio da 

legalidade, verifica-se uma tendência natural de limitação à liberdade de decidir, in casu, com 

as construções doutrinárias, pretorianas, criando institutos como o dolo, a culpa. 

Há de se ressaltar aqui o fenômeno de mudança do jus – justiça ou jurisprudência, 

então utilizado pelos romanos – para o directum, no século IV. Mudança que não se atinha 

meramente à questão terminológica, mas refletia a mutação metodológica do saber jurídico e 

de sua aplicação no mundo das coisas. O jus estava representado pela construção de uma 

decisão jurídica pela arte de interpretação do pretor – magistrado romano -, buscando dar ao 

caso concreto uma decisão boa e justa, enquanto o directum – caminho reto – buscava dar 

                                                           
3 FREITAS, Ricardo de Brito Albuquerque Pontes. Princípio da Legalidade Penal e Estado Democrático de 

Direito: do Direito Penal Mínimo à maximização da violência punitiva. In: BRANDÃO, Cláudio; 

CAVALCANTI, Francisco; ADEODATO, João Maurício (org). Princípio da Legalidade: da dogmática 

jurídica à teoria do direito. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2009, p.368. 
4 BRANDÃO, Cláudio; OLIVEIRA, Rubens. Legalidade e Cristianismo: Aproximação Hermenêutica. In: 

BRANDÃO, Cláudio; CAVALCANTI, Francisco; ADEODATO, João Maurício (org). Princípio da 

Legalidade: da dogmática jurídica à teoria do direito. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2009, p. 44. 
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uma direção geral, servindo de padrão abstrato a todos os casos que estivessem disciplinados 

nas suas hipóteses. O directum não tinha como ser absolvido pela estrutura de direito 

enquanto o juiz tivesse total liberdade na construção de uma decisão, mas estabelecia os 

vetores a serem utilizados como parâmetro pelo julgador, enquadrando a sua decisão às 

hipóteses previamente dispostas. Assim, deixa o Direito de ser uma construção do julgador no 

caso concreto, passando a constituir suas decisões lastreadas por normas gerais que 

regulariam as condutas e orientariam as decisões. Surgiu, então, o paradigma da lei como 

fonte principal do Direito5. 

A escrituração da norma pelos gregos foi um meio de publicização para todos os 

passíveis de submetimento ao controle jurisdicional, de esclarecimento das normas e 

mitigação do poder da aristocracia, que se valiam do direito consuetudinário embebido de 

misticismo e religiosidade que auxiliavam o seu domínio sobre as massas, embora não tenha 

sido extirpado o elemento religioso da estrutura jurídica. Semelhante foi o processo pelos 

romanos que passou de um poder punitivo familiar e tribal – baseado no costume – para o jus 

puniendi estatal republicano, através da atividade dos pretores, acima citados6.  

Em meados do século VII a.C. surgiu a escrita nos romanos, permitindo a 

codificação de leis e de sua divulgação com inscrições nos muros das cidades. Junto com o 

poder das instituições democráticas, os aristocratas perderam o monopólio da justiça para os 

legisladores que compilaram as tradições e costumes, sendo Zaleuco, segundo Éforo e 

Diodoro, o primeiro legislador grego a “fixar penas determinadas para cada tipo de crime”7. 

Dois atenienses, Drácon e Sólon, são de especial importância para o 

desenvolvimento do direito na Grécia – mais especificamente em Atenas; Drácon forneceu a 

Atenas (620 a.C.) o seu primeiro código de leis e reformada por Sólon, tratando de crimes 

como o homicídio e diferenciando-o em suas diversas espécies, trazendo elementos como o 

homicídio involuntário e a legítima defesa8.  

Sobre o marco das XII Tábuas no direito romano, como forma de 

desenvolvimento da mera legalidade, Freitas afirma que: 

 

“a legislação das XII Tábuas emerge das lutas políticas entre patriciado e plebe. Seu 

significado político essencial é o de proporcionar à plebe algum tipo de segurança 

jurídica e igualdade em relação ao patriciado, o que, naturalmente, seria 

impraticável na vigência de um direito penal consuetudinário e arraigado nas 

                                                           
5 Ibidem, p.46-47. 
6 FREITAS, Ricardo de Brito Albuquerque Pontes. op. cit. p. 368. 
7 RIBEIRO FERREIRA apud SOUZA, Raquel de. O Direito Grego Antigo. In: WOLKMER, Antonio Carlos 

(org). Fundamentos de História do Direito. 4. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 73. 
8 Ibidem, p. 73-74. 
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tradições que, como em toda e qualquer civilização da antiguidade, sempre favorece 

certeza em relação ao que constitui crime e a punição correspondente, a exigência da 

lei ser aplicável da mesma forma tanto a plebeus quanto a patrícios e a segurança 

jurídica propiciada pela publicidade decorrente do direito escrito, representam 

conquistas que não podem ser desprezadas, apesar de não propiciarem a extinção 

política que, em última instância, é exercida pelo patriciado. [...] Pode-se aquilatar a 

importância da Lei das XII Tábuas no que concerne à segurança jurídica, à certeza 

da lei e à igualdade comparando-se o direito penal romano escrito com o direito 

então existente, sobretudo, no período monárquico do passado romano” 9. 

 

Com o passar do tempo, a limitação da administração da justiça pelo pretor passou 

a ser perceptível e mal quista pelo patriarcado, posto que o seu poder e as jurisprudências 

pretorianas velavam os ditos bons costumes do período. As penas de morte e penas corporais 

graves foram reduzidas ou abolidas, sendo substituídas pelas penas de banimento ou perda de 

direitos cívicos e a administração da justiça passou a ter um viés proeminentemente político.  

Em torno de 606 a.u.c. a política deu ênfase ao ressurgimento do direito penal, 

uma vez que as ações contra os governadores eram movidas pelo tribunal senatorial dos 

recuperadores e com a lex calpurnia repetundis esta tornou-se permanente, sob a direção do 

praetor, com a repercussão da força da comissão no combate à corrupção, chefes do partido 

popular conseguiram estatuir a lex sempronia que transferiu aos cavaleiros – que não podiam 

ser, nem poderiam vir a ser senadores – o direito de pertencer ao júri, no processo das 

comissões, transferindo o poder de decidir sobre a quaestio repetundi e punir aqueles que 

cometessem o dito peculato. Nos decênios seguintes, surgiram diversas leis sobre a matéria, 

bem como de cunho processual e se estendendo a outros crimes, contudo permanecendo os 

crimes comuns fora de sua alçada10. 

Cerca de meio século após, houve uma grande reforma penal por Lucius 

Cornelius Sulla11, que estatuiu as leges Cornelice, acrescendo o número de comissões e 

estendendo a competência processual aos crimes comuns de forma bem definida, seguidas 

pelas leges juliae, passando a existir ao lado dos crimes privados, os crimes públicos que 

abrangiam, dentre outros, os crimes de responsabilidade (na administração), crimes de lesa-

majestade, perturbação da paz pública por meio de violência, homicídio, violação da paz 

doméstica, e os crimes da carne, trazidos pela lex juliae adulteris – adultério, estupro, incesto, 

lenocínio – que passaram a ser punidas pelo Estado12.  

                                                           
9 Ibidem, p.370 
10 LISZT, Franz von. Tratado de Direito Penal Allemão. t. I. Rio de Janeiro: F. Briguiet & C., 1899, p.13. 
11 PLUTARCO. The Parallel Lives. Disponível em: 

<http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Sulla*.html>. Acesso em dezembro de 

2013. 
12 Ibidem, p.14-15. 

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Sulla*.html
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Os crimina extraordinaria, que estavam entre as delicta privata e crimina 

publica, também trouxeram uma séria de novos delitos, tendo sua origem a partir dos decretos 

imperiais, resoluções do senado e interpretações pretorianas13.  

Corroborando com a ideia de legalidade estrita, derrubando qualquer chance de 

consideração deste na vertente do direito romano, Welzel fez as seguintes considerações: 

 

O princípio nulla pœna (nullum crimen) sine lege não é um princípio de direito 

romano. Antes de tudo, é alienígena à época do império romano e ao direito de 

Justiniano com sua Crimina extraordinária e seus conceitos de delito amplos, quase 

ilimitados. Tampouco corresponde ao extremo direito penal de vontade romano, que 

era regido pelos delicta publicæ e não conhecia distinção entre preparação, tentativa 

e consumação, ou seja, nenhuma classe da tipicidade14. 

 

Se o referido princípio penal é pensado a partir da noção de mera legalidade (nulla 

poena et nullum crimen sine lege), não resta dúvida de que a sua progressiva formação deu-se 

de maneira mais lenta e a partir de um período histórico mais remoto que a noção de estrita 

legalidade (nulla poena sine crimine et sine culpa), cuja aparição deu-se tão somente no 

século XVIII. Em todo caso, não se pode esquecer que o conceito de estrita legalidade é 

derivado da noção de mera legalidade15.  

Neste sentido, concluímos que o princípio da legalidade, em sua semântica atual, 

decorre da teoria iluminista do contrato social, em que o cidadão abdicaria de parcela de sua 

liberdade através do contrato social para que seus representantes, constituindo os três pilares 

do poder estatal através da lei estabelecida pudessem regular e garantir a segurança de suas 

liberdades através da participação e controle da vida política da comunidade. 

 

1.2  A LEGALIDADE NOS SÉCULOS XVIII E XIX  

 

Já no fim do século XVII, começaram a surgir questionamentos acerca dos 

excessos praticados contra os condenados por delitos de qualquer natureza e da inutilidade das 

mesmas quanto ao cumprimento do seu propósito.  

No Século XVIII as penas não tinham uma proporcionalidade em relação à 

gravidade da ação, sendo normalmente penas de severo tormento, que causavam terror pelas 

suas características. Na França, tais castigos eram comuns, e alguns personagens rebelaram-se 

                                                           
13 Ibidem, p.16. 
14 WELZEL, Hans. Derecho Penal: Parte General. Buenos Aires: Roque Depalma Editor, 1956, p. 26. 
15 FREITAS, Ricardo de Brito Albuquerque Pontes. op. cit. p.367. 
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contra essa realidade, em especial Montesquieu que trouxe um levante contra essa postura 

agressiva e desarrazoada do poder soberano, afirmando que: 

 

A severidade das punições é característica dos governos despóticos, que tem como 

princípio o terror. [...] Em governos moderados, o amor pelo país, a vergonha e o 

medo da culpa contém os motivos capazes de prevenir a multiplicidade de crimes. 

Aqui a maior punição de uma ação reprovável é a convicção. As civil laws têm, 

portanto, uma forma mais suave de correção e não requerem tanta força e 

severidade. [...]Em governos despóticos, as pessoas são mais infelizes pelo medo 

terrível da morte que pela perda da vida; consequentemente suas punições são mais 

severas16. 

 

É essencial que as penas sejam harmoniosas entre si, pois é essencial que o crime 

mais grave seja evitado, no lugar de um crime mais leve; que seja evitado o que 

ataca a sociedade, no lugar de um que um que não tenha tanta gravidade contra esta. 

[...] Entre nós, é uma grave doença que a mesma pena seja infligida a um roubo na 

estrada e àquele que rouba e mata. Para a segurança pública, é evidente que deve 

haver uma diferença entre as penas17.  

 

Seguido por Voltaire, sob forte influência de Beccaria, criando o seu Ensaio Sobre 

Dos Delitos e Das Penas, após ler Dei delitti e delle pene do mesmo pensador, expondo a 

inutilidade das penas severas: 

 

À medida que as punições tornaram-se mais cruéis, a mente dos homens, como um 

fluido que sobe para a mesma altura do que o rodeia, cresce endurecido e insensível, 

e a força das paixões ainda continua, no espaço de cem anos, a roda não aterroriza 

mais do que a prisão. 

 

Essa punição pode produzir o efeito necessário, bastando que o mal que ela ocasiona 

exceda o bem – satisfação – que a realização do crime ocasionará, incluindo no 

cálculo a certeza da punição, e a privação da vantagem esperada. Todos gravidade 

além disso é supérfluo e, portanto, tirânico18. 

  

Assim como Rousseau – entre outros (e.g. Diderot, D’Alambert) – que escreveu 

sobre o caos do feudalismo, sequer considerando este um sistema, em contrapartida ao direito 

natural19, afastando a competência do soberano para legislar20, em seu Contrato Social, bem 

como descrevendo os vícios do governo despótico que afastavam qualquer benefício ao bem-

estar social ou ao próprio Estado21. 

Num período de exacerbação do poder dos governos absolutistas monárquicos, 

em guisa do desenvolvimento e preservação da ordem, os soberanos trouxeram para si os 

                                                           
16 MONTESQUIEU. The Spirit of the Laws. Cambridge: Cambridge University Press, 1989, p.99. 
17 Ibidem, p.91. 
18 VOLTAIRE. An Essay on Crimes and Punishments. Londres: J. Almon, 1767, p. 99-100. 
19 ROUSSEAU. The Social Contract and Discourses. Londres: J.M.Dent & Sons Ltd. London, 1913, p. 11. 
20 Ibidem, p.33. 
21 Ibidem, p.62. 
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poderes de governança, subordinando os demais nobres, aristocratas, senhores feudais, 

unificando o poder judicante e fazendo do magistrado uma articulação das suas vontades, 

criando um Estado punitivo exacerbado e cruel, observando a carência de leis que limitassem 

o exercício de vontade do soberano, característico em toda a Europa absolutista. 

 Mesmo aqueles que se caracterizavam déspotas esclarecidos, tinham ressalvas 

quanto à legalidade estrita, a exemplo de Carlos V, com seu ordenamento penal que 

subordinou o juiz à lei, contudo prevendo, com cuidado, a figura da punição extralegal22.  

Enquanto que, no que dizia respeito às penas, a sanção aplicada pelos magistrados 

não tinha qualquer sujeição às regras que se vinculam ao princípio da legalidade, sendo 

característica a sua indeterminação. O caráter das penas, no período, era unicamente de 

castigo e intimidação, querendo o soberano demonstrar, através da aplicação desta, o poder do 

Estado e o destino que seguiria àqueles que fossem à margem da lei, amedrontando os que 

cogitassem ir à marginalidade, sob pena de sofrer a violência da aplicação da sanção penal. 

Não obstante qualquer influência remota da antiguidade clássica romana sobre a 

legalidade, os fundamentos do direito penal moderno foram determinados a partir das ideias 

iluministas do século XVIII dos referidos pensadores; sobretudo Beccaria que teve as suas 

ideias expostas e disseminadas no momento mais oportuno daquele período, auxiliando a 

burguesia, com o mote do princípio da legalidade, numa crítica face ao poder estatal do 

período. Esses fundamentos surgiram como contraposição aos excessos até então cometidos 

pelo poder exercido pela monarquia. Excessos que refletiam a insegurança jurídica da época, 

com as consequentes e frequentes injustiças praticadas.  

O processo de descontentamento e início de manifestações em prol de uma 

política liberal deu-se com o crescimento da força econômica burguesa. Estes viram os 

interesses do soberano como um empecilho aos seus, não obstante de ter sido o Estado 

monárquico absolutista que possibilitou esse fortalecimento econômico e a consciência da sua 

situação na sociedade. O desenvolvimento do capitalismo foi fator essencial para o 

crescimento do movimento liberal e a monarquia francesa mostrou-se presa ao passado – 

havendo, por consequência, um rompimento radical entre a burguesia e a realeza e 

aristocracia. Os liberais em defesa de um rompimento da vigente estrutura afirmavam que o 

dirigismo estatal excessivo da monarquia afetava sobremaneira as relações comerciais, 

inibindo o desenvolvimento das forças produtivas. 

                                                           
22 WELZEL, Hans. Derecho Penal: Parte General. Buenos Aires: Roque Depalma Editor, 1956, p. 27. 
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O liberalismo econômico foi decisivo na construção do direito liberal, sob um 

enfoque utilitarista, fundamental para o desenvolvimento das bases da legalidade como hoje 

conhecemos. Destarte, como nos diz Freitas: “a preocupação central das doutrinas liberais foi 

a imposição de limites ao Estado” e dessas limitações, “o reconhecimento da existência de 

direitos naturais do indivíduo e da igualdade fundamental entre todos os homens perante a 

lei”, fato que remete à ideia de extinção dos privilégios da nobreza, passando o súdito a 

portador de direitos e garantias, sobretudo, frente ao Estado, sendo a lei fruto da razão 

humana pela “vontade geral”23.  

Os iluministas foram essenciais no apoio à burguesia na derrubada do poder 

absolutista, e a influência daqueles ao direito foi marcante, ou melhor, paradigma na estrutura 

do direito e em sua aplicação. 

Já no século XVII, discutia-se o direito com o direcionamento de exercer um 

papel mais forte frente ao Estado, a partir de um pensamento crítico sobre ele e sobre a função 

da pena. Liszt relata que Hugo Grocio: 

 

Elevou o direito natural à categoria de ciência independente, empenhou-se à 

discussão sobre os fundamentos do direito de punir. Hobbes (falecido em 1679), 

Spinosa (falecido em 1677), Locke (falecido em 1765) definindo a pena com fins de 

correção ou o aniquilamento do culpado e a intimidação geral, referindo-a ao 

instinto da própria conservação, ao passo que Samuel von Cocceji, grão chanceler da 

Prússia (falecido em 1765) a referia como uma justa retribuição a um mandato 

divino24. 

 

O século XVIII foi o período de exaltação da lei como fonte primária, quiçá, única 

do Direito. Em quase todos os ordenamentos jurídicos, salvo os de tradição jurídica inglesa, o 

imperativo do legalismo tendia: 

 

[...] a monopolizar a vida toda do Direito, sob o desiderato do aforismo quod non est 

in codice non est in mundo. O instrumento de tão constante movimento mundial foi 

a codificação, patrocinada com idêntico entusiasmo por ideologias aparentemente 

tão diversas e distanciadas como o liberalismo democrático enciclopedista e o 

autoritarismo prussiano-hegeliano. O positivismo a adotou com entusiasmo como 

dito remédio contra as indesejáveis infiltrações extrajurídicas, sem ter em conta que 

o legalismo surgiu com categoria de ídolo, precisamente na revolução francesa, 

como postulado de razão e quintessência do jusnaturalismo racionalista do século 

XVIII. Sendo tempero corrente a confusão entre as noções de lei natural e lei 

jurídica, no amplíssimo complexo da norma, sendo Montesquieu quem favoreceu 

equivocadamente a transposição daquela para esta, incitando a uma super-

valorização desorbitada da potencialidade do legal, que não faz mais que 

                                                           
23 FREITAS, Ricardo de Brito Albuquerque Pontes. Razão e Sensibilidade: fundamentos do direito penal 

moderno. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2001, p.49. 
24 GROTIUS, HOBBES, SPINOSA, LOCKE apud LISZT, Franz von. op. cit. p. 56. 
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acrescentar, ao largo do século XVIII, sob a proteção do imenso prestígio das ditas 

leis naturais e físicas25.   

  

Essa transposição pode ser verificada ao analisarmos o seu escrito O Espírito das 

Leis de forma que ao tratar da norma positiva e trazer o escopo do seu trabalho, buscando 

identificar o espírito das leis através das relações que elas teriam com a natureza e com os 

princípios de cada governo, analisando a confluência destes e a sua forte influência sobre as 

leis26. 

Desse fenômeno observado à época, desenvolveram-se construções teóricas 

acerca da função do Estado, de suas atribuições e de como deveria exercê-las, em essência, no 

que tangia o controle social. Fenômeno que não se verificava antes, impedindo o 

desenvolvimento das ideias em torno do direito penal, em razão das circunstâncias políticas 

existentes antes da divulgação das ideias contratualistas. Destarte, deu-se como matriz e lastro 

para desenvolvimento e sustentação de outras construções teóricas, sobre o modelo ideal de 

controle social do Estado e para a própria estrutura de direito penal então vigente. 

A esse tempo, já haviam sido invocadas diversas Cartas adotando o princípio, já 

aceito pela maioria dos Estados civilizados.  

Com a teoria do conhecimento do idealismo alemão e a filosofia do iluminismo, a 

fé cega em torno do direito natural foi enfraquecida como fonte e diretriz do direito positivo. 

Quando as circunstâncias políticas não permitiam uma discussão vertical acerca do direito 

penal, a teoria do contrato social trouxe essa abertura. A existência ou possibilidade de 

conhecimento das normas de direito natural – universais e atemporais – exigiam do legislador 

penal uma justificação de suas normas. No período do direito natural o legislador não tinha 

grande preocupação com a efetiva justiça de suas leis, pois era muito mais fácil de justificar o 

direito positivo com o direito natural. Na teoria deste, o legislador sequer tinha que 

fundamentar o seu direito, senão deduzi-lo. “A posição de legislador como administrador do 

direito natural é forte sempre que pode impor e faz aceitar politicamente essa qualidade como 

tal administrador”27. 

 O iluminismo debilitou a posição do legislador de um modo significativo, ao 

elevar as exigências de legitimação, mitigando a sua força discricionária e relativamente 

imperativa sob manto do direito natural ou divina, diversos da justiça humana, da justiça 

                                                           
25 RIPOLLES, Antonio Quintano. Tratado de Derecho Penal Internacional y Penal Internacional. t. I. 

Madrid: Instituto Francisco de Vitoria, 1955, p.88. 
26 MONTESQUIEU. op. cit. p.23. 
27 HASSEMER, Winfried. Fundamentos del Derecho Penal. Barcelona: Bosch, 1984, p.312. 
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penal, que seria política, segundo Beccaria, “sendo nada mais que uma relação entre a ação e 

o estado variável da sociedade”28.  

A filosofia política do iluminismo encontrou uma nova forma de justificação do 

direito positivo na legitimação do legislador, que estava na vontade do homem racional, na 

“vontade geral” através de um contrato idealizado que satisfaria a todos os membros 

integrantes do Estado, o chamado contrato social, no qual os cidadãos abdicariam de parcela 

da sua liberdade em detrimento de um bem maior, com fim de garantir a segurança dessa 

mesma liberdade, como já exposto. Fato que não englobou todas as classes, uma vez que o 

direito estava diretamente atrelado à ideia de latifúndio e as classes inferiores à dos burgueses 

não o tinham, tampouco havia voz destes na construção e continuidade do Estado liberal. Não 

obstante esse engodo do liberalismo disseminado pela burguesia, com fito de valer-se da força 

da massa nos seus intentos, o Estado liberal trouxe grandes benefícios ao direito, em 

contraposição ao modelo de direito absolutista. Esse modelo de direito liberal, o direito penal 

liberal, em específico, não foi instantaneamente absorvido, contudo, muitos monarcas 

déspotas esclarecidos infundiram alguns elementos do direito penal liberal nas suas estruturas 

de Estado absolutista, identificando o viés utilitarista de certas posições liberais em torno do 

processamento e da aplicação das penas, ou mesmo da própria execução.  

A respeito dos crimes e das sanções deles decorrentes, Beccaria  escreveu que “só 

as leis podem decretar as penas dos delitos, e esta autoridade deve residir no legislador, que 

representa toda a sociedade unida pelo contrato social. Nenhum magistrado pode, com justiça, 

decretar, segundo sua vontade, penas contra outro indivíduo da mesma sociedade”29.  

Neste sentido, como bem assevera Mir Puig:  

 

O princípio da legalidade não é apenas, então, uma exigência de seguridade jurídica, 

que requer apenas a possibilidade de conhecimento prévio dos crimes e das penas, 

mas, ademais, a garantia política de que o cidadão não poderá ser submetido, por 

parte do Estado e de seus juízes, a penas que o povo não admita30. 

 

Assim, em cada crime, o juiz ficaria em absoluto adstrito à norma pela 

completude do silogismo do sistema que se iniciaria, originalmente, com a existência da lei, 

para verificar se a ação ou omissão estaria em conformidade ou não com aquela, e, da análise 

                                                           
28 BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 36. 
29 Ibidem, p. 44. 
30 PUIG, Santiago Mir. op. cit. p.106. 
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restrita, a garantia à liberdade ou a consequência da pena, surgindo o risco da incerteza, caso o 

juiz saísse dessa fórmula31. 

Na busca da já citada reestruturação do direito penal, abandonando o sistema 

penal com características de um Estado absolutista monárquico, Beccaria, filósofo e 

iluminista, em seu livro Dei delitti e delle pene, sob o mesmo viés utilitarista presente no 

humanismo do período e sob influência de Rousseau – e Montesquieu – que criticou, e.g. 

tanto a inadequação do sistema de governo então presente, quanto a ausência de 

proporcionalidade entre as penas aplicadas a crimes com gravidades distintas: 

 

A ignorância natural da nobreza, sua indolência e desprezo pelo governo civil, 

requer que fosse investido em um corpo o poder para reviver e executar as leis, as 

quais deveriam, do contrário ser queimadas no esquecimento. O Conselho do 

príncipe não é o seu depositário apropriado. Eles são naturalmente os depositários da 

vontade momentânea do príncipe e não das leis fundamentais32. 

 

Postura essa que influenciou diversos governos, a exemplo das Declarações 

Norte-americanas de direitos, na Filadélfia em 1774 e Virgínia e Maryland em 1776, bem 

como na declaração francesa de direitos do homem e do cidadão, inclusive alcançado as 

mentes de déspotas esclarecidos, como a exemplo o Código Penal Josefino da Áustria e de 

Frederico II da Prússia, tendo aquele criado uma gradação das penas de acordo com a 

gravidade do crime, bem como suspendendo a aplicação da pena de morte e substituindo por 

severas penas corporais e penas privativas de liberdade, tornando-se o primeiro Estado a 

aplicar o princípio da reserva legal33. 

 Sem dúvida, a obra de Beccaria é marco na história do direito penal, embora não 

tenha sido o primeiro a tratar dos elementos por ele trazidos em sua obra – caso dos Irmãos 

Verri que estavam à frente da doutrina italiana no período e foram facilitadores da realização 

do escrito de Beccaria34 - escrita precocemente. Todavia, sem retirar o mérito de ter 

construído os preceitos fundamentais do direito penal moderno. 

Observa-se, ainda, o apontamento de Cerezo Mir sobre as origens do princípio da 

legalidade, in verbis: 

 

A teoria do contrato social de Rousseau e a divisão de poderes de Montesquieu 

constituem seu substrato ideológico. É certo que sejam identificados antecedentes do 

                                                           
31 BECCARIA, Cesare. op. cit. p.46. 
32 MONTESQUIEU. op. cit. p. 33. 
33 CEREZO, Mir. op. cit. p. 196. 
34 ASÚA, Luis Jiménez. Principios de Derecho Penal: la ley y el delito. Buenos Aires: Abeledo-Perrot Editorial 

Sudamericana, 1958, p.35. 
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princípio da legalidade no direito romano, direito canônico e nos foros de 

aragoneses da Idade Média, e na Carta Magna outorgada na Inglaterra pelo João 

Sem Terra em 1215, entretanto, trata-se, em realidade, de preceitos de natureza e 

alcance distintos, não obstante refletirem a mesma preocupação pela segurança 

jurídica. Foram também bastante numerosos os teólogos e juristas anteriores ao 

século XVIII que criticaram os excessos do arbítrio judicial35, mas admitiam que os 

juízes aumentassem as penas legais, em situações excepcionais, com fins de 

exemplaridade36. 

 

Beccaria criou três níveis de leis: Leis naturais, leis divinas e as leis positivas, 

sendo que só o último tipo ensejaria uma reflexão por parte do homem, por sua mutabilidade. 

E partindo desses direito positivos, Beccaria analisa a realidade da política criminal do 

período, buscando sanar as incongruências e excessos existentes quanto ao delito e à pena, 

buscando adequar as leis positivas ao direito natural, contudo não significando uma 

subsunção, mas apenas um não enfrentamento, uma vez que Beccaria desenvolveu o seu 

trabalho à luz do humanismo utilitarista, deixando em segundo plano a sua essência 

jusnaturalista. Não obstante o fato de ser jusnaturalista e tentar harmonizar o direito positivo 

não o contrapondo ao direito natural, Beccaria não se absteve de tratar as leis positivas e leis 

naturais como esferas autônomas do direito, uma vez que as primeiras podem ir além do 

direito natural, dessa forma, devendo a discussão sobre as leis estar no plano político apenas37. 

A esse respeito, não obstante seu tecnicismo, o princípio da legalidade tem, na sua 

origem e sentido predominante, características políticas, sendo adotado aos Estados Unidos da 

América com a Declaração de Direitos do Homem na Carta Burguesa da Filadélfia, e pela 

Revolução Francesa, por influência dos iluministas, terminando por ficar determinado no art. 

8º da Declaração dos Direitos do Homem de 1789 que “A lei só deve estabelecer penas estrita 

e evidentemente necessárias e ninguém pode ser punido senão por força de uma lei 

estabelecida e promulgada antes do delito e legalmente aplicada” e passa às Constituições 

revolucionárias francesas de 1791 (art. 3º), 1793 (art. 15)38. Assim, verifica-se que a máxima 

da legalidade tornou-se, a partir do período iluminista, o paradigma do direito punitivo no 

período39. 

Beccaria tinha nas leis o lastro para os homens terem uma convivência 

harmoniosa em sociedade, abdicando, porém, de parcela de sua liberdade, para gozar o resto 

dela com segurança e tranquilidade. Sua construção em torno do direito penal teve como um 

                                                           
35 Ao referir-se quanto ao “arbítrio judicial”, entendendo demais fontes não escritas absorvidas pelo magistrado. 
36 CEREZO MIR. op. cit. p.195. 
37 FREITAS, Ricardo de Brito Albuquerque Pontes. op. cit. p.71. 
38 Les Constituicions dela France. Disponível em: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-

constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-france/les-constitutions-de-la-france.5080.html 

acesso em janeiro de 2014. 
39 ASÚA, Luis Jiménez. op. cit. p.99. 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-france/les-constitutions-de-la-france.5080.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-france/les-constitutions-de-la-france.5080.html
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dos principais pilares de sustentação o contratualismo, permeando os elementos do contrato 

social em meio às suas construções da estrutura do direito penal. Essa estrutura deu-se, 

sobremaneira, através de outras duas bases: do utilitarismo e da teoria da separação dos 

poderes, desenvolvida por Montesquieu40. Ficando, assim, clara a influência das ideias 

revolucionárias francesas, dos iluministas, sob seu trabalho, dando ele maior profundidade ao 

iluminismo nas elucubrações sobre o direito penal. 

Justamente por tratar do direito penal sob um enfoque utilitarista, não podemos 

afirmar que seu trabalho em torno dos direitos humanos corresponda aos paradigmas atuais – 

decorrentes da nova ideia de direitos humanos, na perspectiva da dignidade da pessoa humana 

– que estão coadunados com o princípio da legalidade. Não significando, vale ressalvar, que a 

essência do princípio tenha sido alterada, pois os fundamentos deste são os mesmos no direito 

penal moderno. 

O humanismo encontrado não estava nas suas reflexões sobre o direito penal 

como meio de mitigar a pena, mas sim como decorrência do utilitarismo (e.g. A 

proporcionalidade das penas por ele defendida, não estava voltada para dar a medida certa de 

punição, aplicando penas mais graves aos crimes mais graves e penas mais brandas aos 

pequenos delitos. Na visão utilitarista, um crime leve que acarretasse uma sanção tão grave 

quanto ou maior do que a de um crime, em tese, mais grave, ensejaria um estímulo ao 

cometimento de crimes mais graves, caso o agente sopesasse as suas futuras ações e 

consequências; da mesma forma, as penas atrozes aplicadas contra os condenados, não 

deixaram de ser aplicadas em razão da sua crueza, mas sim pela inutilidade da medida perante 

a sociedade.  

Beccaria quanto aos poderes constituintes do Estado liberal, defendia que apenas 

o legislador poderia criá-la, com os juízes representando apenas a força da lei, – certo que não 

seriam representantes da vontade geral – devendo, assim, chegar a uma decisão através de 

uma análise silogística do caso concreto ante as normas positivas existentes. 

No tocante à interpretação das leis, Beccaria defendia uma aplicação igualitária a 

todos da lei, nobre ou pessoa do povo. Pensamento que divergia de alguns articuladores do 

iluminismo, tal como Montesquieu que concentrou seus argumentos na divisão dos poderes 

do Estado, mas deixou de criticar o diferenciamento na aplicação da lei à nobreza41. 

Quanto à interpretação das leis, Beccaria expressava a sua preocupação sobre o 

arbítrio do juiz na análise do caso concreto. Fato que só poderia ser evitado com uma 

                                                           
40 MONTESQUIEU. op. cit. p.173. 
41 Ibidem, p. 40; 71; 177. 
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limitação objetiva do trabalho interpretativo do juiz. Dessarte, a lei deveria ser, segundo ele, 

clara o suficiente, onde um leigo chegasse a compreendê-la, sem qualquer auxílio, dando a ele 

a possibilidade de enxergar a extensão dos seus direitos e deveres. Observa-se que leis claras 

refletiam um número pequeno de leis, uma vez que, em grande número, ensejariam a 

obscuridade pela concorrência de leis, possíveis lacunas criadas e consequentes dificuldades 

hermenêuticas. Para tanto, as leis deveriam, também, ser sistematizadas em códigos, mas não 

compiladas, como eram muitas leis penais pré-liberais. Nos dizeres de Beccaria “a natureza 

profunda, a essência verdadeira da realidade é simples, e suas leis são harmônicas e 

unilateralmente coligadas; por isto também o direito, o verdadeiro direito fundado na 

natureza, poderia e deveria ser simples e unitário”42. 

O utilitarismo, como nos aponta Freitas, na concepção de Beccaria, era diverso da 

ideia de utilitarismo formal, como sendo “tudo aquilo que se mostra necessário para um 

determinado fim”, pois poderia ser um fim justo ou injusto, adequadas ou não aos interesses 

individuais. Sendo, o seu, um utilitarismo material útil “àquilo que está a serviço da 

preservação dos direitos da maioria e visa garantir a máxima felicidade ao maior número, o 

que confere ao conceito uma dimensão adequada às perspectivas jurídicas liberais-burguesas 

da época43, colocando a política criminal num patamar de atendimento aos anseios sociais 

enquadrados no contrato social, coibindo o arbítrio do governo absolutista monárquico, 

criando, em consequência do utilitarismo, a distinção entre delito e pecado.  

Marat, influenciado por todos os autores em voga criticou firmemente as leis 

existentes, classificando-as de ilegítimas, arbitrárias, sem valor, contra a moral e a razão, no 

mesmo sentido, desqualificando o regime de classes vigente no período, formulando teorias 

sociais e jurídicas revolucionárias, sendo adotado no “Plano de legislação criminal” em 

179044. 

Feuerbach via na lesão jurídica uma resistência aos fins do Estado, devendo este 

ter o dever de encontrar meios de garantir que tais lesões não ocorram. Esses meios deveriam 

ser de natureza coercitiva – incluindo, dentre eles, as chamadas “instituições éticas” 

(educação, religião...), figurando fundamentos últimos de todas as instituições coercitivas e 

condicionantes da eficácia dessas outras-, sendo característica a coerção física praticada pelo 

Estado, alcançando uma dupla resolução sobre a problemática das lesões jurídicas: com 

anterioridade, quando impede uma lesão ainda não consumada, que tanto pode dar lugar, na 

                                                           
42 BECCARIA, Cesare. op. cit. p. 45-46. 
43 DEL VECCHIO apud FREITAS, Ricardo de Brito Albuquerque Pontes. op. cit. p. 76. 
44 ASÚA, Luis Jiménez. op. cit. p. 37. 
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coerção, como uma garantia a favor do bem jurídico ameaçado, como também dobrando de 

forma imediata a força física do delinquente dirigida à lesão jurídica; com posteridade à 

injúria, obrigando o delinquente à reparação ou à reposição45. Tinha ele que a coerção física 

seria insuficiente para evitar a lesão a um bem jurídico, dado que a coerção prévia unicamente 

seria possível quando tivesse como pressuposto fatos reais que permitissem ao Estado 

reconhecer a certeza ou probabilidade da lesão. Já a coerção posterior só seria possível já 

pressupondo a lesão ao bem jurídico, sendo seu objeto a obtenção de um bem como reparação 

(liberdade, pecúnia). Em razão disso, a coerção física não seria suficiente para:  

 

“a proteção dos direitos irreparáveis, porque aqui a única coerção prévia possível 

dependeria do conhecimento anterior e totalmente eventual da lesão; ou mesmo para 

a proteção dos direitos reparáveis, porque com frequência tornam-se irreparáveis, 

enquanto a coerção prévia também teria a este respeito eminentemente acidentais”46. 

 

Nesse diapasão, Feuerbach entendia que se era necessário impedir a lesão jurídica 

sob todas as formas, então deveria haver outra forma de coerção junto à física, antecipando-se 

à consumação da lesão ao bem juridicamente tutelado e que provindo do Estado, fosse eficaz 

a cada possível situação: esta seria a coação psicológica. 

Ao verticalizar a problemática da prevenção através da lei, afirmou que a razão da 

necessidade de existência da lei e da sua execução está na necessidade de preservar a 

liberdade recíproca de todos, mediante a contenção do impulso humano de satisfação de um 

desejo dirigido a lesionar um bem juridicamente tutelado. Em outros termos, ao tratar da pena, 

acreditou que sua razão de estar posta em lei estaria, então, na intimidação de todos, como 

possíveis protagonistas de lesões a bens jurídicos; que o objetivo de sua aplicação estaria em 

dar fundamento efetivo à cominação legal, dado que sem sua aplicação a cominação restaria 

inócua e concluiu afirmando: “posto que a lei intimida a todos os cidadãos e a execução deve 

dar efetividade à disposição legal, resulta que a finalidade da aplicação é, em qualquer caso, a 

intimidação dos cidadãos mediante a própria lei”47.  

Destarte a possibilidade jurídica de aplicação da pena estaria inevitavelmente 

ligada à previsibilidade da sua ameaça pela cominação legal, daí refletindo os pressupostos 

juridicamente necessários: nulla pœna sine lege – toda imposição de pena pressupõe uma lei 

penal -; nulla pœna sine crimine -a imposição de uma pena está condicionada à existência de 

                                                           
45 Natural, posto que o fim da persecução penal e punição não está simplesmente na retributividade, mas 

encontra na pena (ou deveria encontrar – e já era vislumbrada a ideia -) a possibilidade de ressocialização do 

apenado, harmonizando-se dentro dos parâmetros existentes na sociedade. 
46 FEUERBACH, Anselm V. Tratado de Derecho Penal. Buenos Aires: Hammurabi, 2007, p. 51. 
47 Ibidem, p. 53. 
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uma ação delituosa -; nullun crimen sine pœna legali - o fato legalmente cominado estaria 

condicionado pela pena legal – sendo este uma sequência lógica dos dois anteriores. Essas 

duas máximas da incriminação e punição datam dos Códigos revolucionários franceses e na 

doutrina, pela formulação de Feuerbach no seu tratado, que também podem ser citados por 

origens mais remotas, de forma assistêmica, do próprio iluminismo. Antes de sua vigência às 

culturas que a implementaram em suas estruturas, o monopólio legalista não existia, 

coexistindo a lei com o costume e o arbítrio judicial, como dito48. 

Feuerbach diferenciou a lesão jurídica do crime, onde um transporia os limites do 

direito, violando o direito de outrem, contudo sem estar este direito penalmente tutelado e o 

outro com a previsão da conduta prevista no contrato social e a consequência penal da lesão 

jurídica, tendo a lei penal na preservação desta o seu objetivo maior.   

No século XIX, na Alemanha, o princípio nullum crimen nulla pœna sine lege, 

acompanhada pelo liberal-constitucionalismo, postulou a proteção do cidadão contra o arbítrio 

judicial, bem como o constitucionalismo que buscou a restrição democrática do poder 

monárquico do rei e de outros soberanos, com a participação do povo no processo legislativo 

através dos parlamentos. Assim, a aplicação das penas passou a estar restringida pelas leis que 

estariam positivadas legitimamente pela democracia representativa. Com a criação do Código 

Penal para o Reich germânico em 1871, as ideias constitucionais e democráticas prevaleceram 

em grande medida, restando evidente a aprovação do princípio da legalidade com a sua 

codificação49. 

Ao mesmo tempo em que se verificava o fortalecimento do princípio nullum 

crimen nulla pœna sine lege, a preocupação com a aplicação extraterritorial da norma penal e 

a aceitação da norma alienígena em detrimento dos seus nacionais também era debatida de 

forma mais acentuada. A teoria universalista também ganha força, em contraponto ao 

princípio da legalidade, na medida em que existia a decorrência da consciência de 

antijuridicidade a partir do mesmo e o direito universal tinha o objetivo de punir aqueles atos 

contrários à moral universal, desconsiderando a sapiência da lei, sendo o praticante do ato 

culpabilizado. Ou seja, o indivíduo submeter-se-ia à norma alienígena, independentemente de 

ter consciência da antijuridicidade de sua conduta50.  

Em contraposição ao novo paradigma que era estabelecido, o direito inglês ficou 

para trás nessa evolução, pois  manteve a aplicação da Common Law, mantendo o arbítrio do 

                                                           
48 RIPOLLES, Antonio Quitano. op. cit. p.96. 
49 KREY, Volker. Deutsches Strafrecht: Allgemeiner Teil. 1. t. 3. ed. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag. 2008, 

p.21. 
50 VABRES, Donnodieu. Principes modernes de droit penal internacional. Paris: Recueil Sirey, 1928, p.165. 
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juiz que estaria preso unicamente pelos precedentes de decisões anteriores – embora tivesse a 

figura da Statute Law como direito escrito.   

Embora o princípio tenha ganhado força com sua expansão dentro dos sistemas 

jurídicos até então, em alguns países, afastaram o princípio da legalidade, como ocorreu no 

Código Penal Alemão, sob o regime fascista do nacional socialismo, em 1935, com seu artigo 

2º, fundamentado pelo “sentimento são do povo”, possibilitando, ao lado da pena legal, a 

aplicação de penas extralegais, orientada pelo nacional-socialismo, só encontrando o seu 

retorno em 1949, após a guerra, com a nova Constituição Alemã, voltou a expressão do 

princípio da legalidade, discriminando no artigo 103 os quatros subprincípios – nullum crimen 

nulla pœna sine lege scripta, stricta, certa et prævia 51.  

Da mesma forma o direito penal soviético afastou o princípio nullum crimen sine 

lege, como descreve Asúa: 

 

Quando se instaura o bolchevismo na Rússia, são derrogadas as leis do Czarismo e 

com elas o direito penal. As comissões encarregadas de impedir a contrarrevolução e 

sabotagem julgam conforme a ‘consciência revolucionária’. Os princípios de direito 

penal de 1919 são breves e elementares. Logo aparece o Código Penal de 1922, mais 

tarde os ‘Princípios’ de 1924 e, por último, o [...] Código de 1926. Se trata de uma 

legislação intermediária entre o passado e o por vir. Sua instituição mais típica é a 

analogia; a dizer, a faculdade outorgada ao juiz de incriminar ações que não estão 

tipificadas e penalizadas na lei, sempre que um crime e pena semelhante (análoga) 

for encontrado. [...] Se ataca o legalismo que garantiu a liberdade individual, ao 

quebrar o princípio nullum crimen nulla pœna sine lege com a analogia. Se ataca a 

tipicidade, em que se consagrou a igualdade, uma vez que o código penal russo 

declara que não basta que seja incriminável um delito que está na lei, posto que há 

de existir a periculosidade do autor52.  
   

Mesmo com algumas mudanças a que o princípio foi submetido, nesses Estados, 

em razão da interpretação por analogia, o princípio nullum crimen nulla pœna sine lege 

permaneceu com o seu caráter de essencialidade no direito penal internacional e dos sistemas 

legais nele baseados. Contudo, a sua rigidez não foi absorvida por parte da doutrina 

internacionalista que relativizou o termo lex dentro do princípio nullum crimen nulla pœna 

sine lege. Nesses termos, Doudou Thiam assevera que “se o termo lex é interpretado não no 

seu significado de lei escrita, mas direito, então o conteúdo da regra será mais amplo. Não 

cobrirá apenas a lei escrita, mas também costumes e princípios gerais do direito”, defendendo 

que o princípio nullum crimen nulla pœna sine lege não é estranho ao direito anglo-Saxão, 

uma vez que o fundamento daquele está na proteção individual contra ações arbitrárias e este 

                                                           
51 KREY, Volker. op. cit. p. 22. 
52 ASÚA, Luis Jiménez. op. cit. p.71. 
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teria como uma tradição já deveras sólida a proteção do indivíduo, nos Estados que o 

adotaram53.  

 

1.3 PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E SUA RECEPÇÃO PELO DIREITO PENAL 

BRASILEIRO 

 

1.3.1 DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO 

 

No Brasil, a formação do direito penal e, posteriormente, reconhecimento do 

princípio da legalidade acompanharam o direito português, no seu período colonial e imperial. 

Destarte, sendo necessário visualizar o desenvolvimento do direito português sob o prisma da 

legalidade latu sensu.  

O direito romano influenciou sobremaneira com a dominação romana sobre a 

península ibérica, herdando o direito português muito do direito romano após sua separação 

do reinado de Leão e Castela, sendo característica a influência do direito justinianeu, 

sobretudo com os estudos realizados pelos glosadores da universidade de Bolonha que 

retomaram o estudo do Corpus Iuris Civilis, buscando adequá-los aos casos concretos, 

contudo sem a interpretação característica da Escola dos Comentadores54, inclusive o direito 

canônico que foi critério na criação de lei, dando grande força ao clero do período55. 

Segundo Tripoli: 

 

O direito em vigor em Portugal, nos princípios do século XV, era constituído de um 

conjunto de fontes jurídicas, cuja multiplicidade de espécies e cujas contradições 

determinavam séria complicação, confusão e incerteza acerca de sua aplicabilidade. 

Tornava-se, pois, necessária, e também urgente, a confecção de um texto único, que 

reunisse e coordenasse sistematicamente todo o direito vigente.  

Os fidalgos e o povo pediram em Cortes56, ao rei Dom João I (1.385-1.433) que 

mandasse reformar e compilar as leis, reunindo em coleção as que merecessem ficar 

em vigor57. 

 

Essa compilação que resultou nas ordenações Afonsinas, teve como fontes as leis 

gerais promulgadas desde Afonso III; resoluções das Cortes, celebradas desde Afonso IV; as 

                                                           
53 THIAM, Doudou. Fourth Report on the Draft Code of Offences against Peace and Security of Mankind. 

DOC: A/CN.4/398 and Corr.1-3. Extract from Yearbook of the International Law Comission: v. II (1). Nova 

Iorque: United Nations, 1986, p.71. 
54 Sobre os glosadores e comentadores, SALGADO, José Henrique C. Hermenêutica Filosófica e Aplicação do 

Direito. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p.18; 23. 
55 ALMEIDA, Fortunato de. História da Igreja em Portugal. Vol I. Porto: Portucalense Edições, 1967, p. 354. 
56 Assembleias Nacionais.  
57 TRIPOLI, César. História do Direito Brasileiro: Época colonial. v. I. Revista dos Tribunais. São Paulo, 

1936, p. 57. 
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concordatas; os usos e costumes nacionais; o direito foralício (i.e. trechos de direito romano e 

canônico) e algumas máximas do direito Espanhol (Leis das sete partidas), sendo o direito 

penal e processual penal tratados no Livro V. 

 Cerca de 75 anos depois, vieram as Ordenações Manoelinas que foram melhor 

organizadas títulos, epígrafes, artigos e parágrafos, conservadas as mesmas temáticas nos 

respectivos livros que permaneceram. 

Há de se ressaltar que o direito criminal sofreu significantes alterações deixando 

os dispositivos mais claros, contudo até então se aplicava o direito costumeiro partindo da lei 

da boa razão, em virtude de lacunas que pudessem existir no ordenamento, cabendo a 

interpretação para aplicação subsidiária do direito romano (direito imperial), do direito 

canônico, ou, na falta destes, das Glosas de Accursio, ou, ainda, das opiniões do comentador 

Bartolo de Sassoferato, posteriormente havendo uma limitação com o uso das Pandetas, com 

restrições estabelecidas pelos Estatutos58. 

Com a independência política do Brasil em 1822, a Constituinte tratou de 

regulamentar (Lei de 20 de Outubro de 1823) a legislação que já vigia no Brasil, bem como as 

promulgações do Imperador e Decretos da Corte Portuguesa – cuja especificação já existia –, 

deixando-as inalteradas até que fosse organizado novo código ou fossem especialmente 

alteradas. Havia grande instabilidade no período e consequentemente a preocupação com um 

vácuo na ordem jurídico-política de um novo Estado, configurando o princípio, segundo 

Valladão, da imanência da ordem jurídica59.    

São estabelecidas as atribuições das assembleias provinciais e suas limitações 

através da estrutura federalista formada, com um sistema hierárquico para evitar abusos por 

parte das províncias. Neste sentido, Bernardo de Vasconcellos, jurista, previu no art.25 do Ato 

Adicional instituído (1834) que “no caso de dúvida sobre a inteligência de um artigo desta 

reforma, ao Poder Legislativo Geral compete interpretá-lo”. E como previsto, os abusos por 

parte de algumas províncias existiram, justificando a intervenção federal nas leis abusivas – e 

contrárias à constituição - que eram criadas em algumas províncias60. 

  As ordenações – Afonsinas, Manuelinas e Filipinas – vigoraram no Brasil desde 

a época colonial até 1830 (ou seja, as Ordenações Filipinas vigoraram até depois da 

independência, Ordenações que tinham em seu cerne muito do direito canônico e da noção de 

delito como pecado), quando se formou o primeiro Código Criminal do Império. Até então, o 

                                                           
58 Ibidem, p.74; 161. 
59 VALLADÃO, Haroldo. História do Direito especialmente do Direito Brasileiro. parte II. Direito brasileiro 

imperial e republicano. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos S.A., 1973, p. 16. 
60 Ibidem, p. 19. 
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direito penal aplicado no Brasil era caótico, pela arbitrariedade judicial existente nas 

províncias, pela incompatibilidade do direito que era tido como parâmetro para aplicação da 

Colônia com características deveras distintas da Metrópole, sendo utilizado o livro V das 

ordenações, fundado na intimidação pelo terror infligido com as penas. Mesmo após a criação 

do primeiro Código Penal, muitos elementos das ordenações Filipinas subsistiram, contudo, 

sendo trazido pela primeira vez o princípio da legalidade como matriz de aplicação do direito 

penal no território, já no artigo 1º61.   

Tripoli narra os abusos cometidos pelo arbítrio do período e a grande mudança 

que ocorreu: 

 

[...] alguns Governadores, Juízes criminais e Magistrados, violando o sagrado 

depósito da jurisdição que se lhes confiou, mandam prender, por mero arbítrio, e 

antes da culpa formada, pretextando denunciar, em segredo, suspeitas veementes e 

outros motivos horrorosos à humanidade, para impunemente conservar nas 

masmorras, vergados com o peso dos ferros, homens que se congregaram por bens 

que lhes oferecera a instituição das sociedades civis, o primeiro dos quais é, sem 

dúvida, a segurança individual [...]  

[...] Foi o decreto de 23 de maio de 1821, que veio reagir contra métodos menos 

civilizados e abusos de autoridade, frequentemente praticados, contra o direito de 

liberdade e de segurança individual dos cidadãos. [...] 

Eis portanto o aludido decreto estabelecer os seguintes princípios: 

a) Nenhuma pessoa livre, no Brasil, podia jamais ser presa sem ordem, por 

escrito, do juiz ou magistrado criminal do território, exceto, somente, no caso de 

flagrante delito; 

b) Nenhum juiz ou magistrado criminal podia expedir ordem de prisão, sem 

preceder culpa formada; 

c) Aos presos, por indiciados criminosos, devia se lhes fazer, imediata e 

sucessivamente, o processo; 

d) Em caso nenhum, podia alguém ser lançado em segredo ou masmorra 

estreita, escura ou infeta, podendo os juízes e magistrados criminais, apenas, 

conservar, por algum tempo, em casos gravíssimos, incomunicáveis os delinquentes, 

contanto que fossem em casa arejadas e cômodas, e nunca manietados ou sofrendo 

qualquer espécie de tormento62.   

 

Com o Código Criminal do Império, respaldado por cânones da Constituição de 

1824, que previa a fundação de “um Código Criminal, fundado nas sólidas bases de justiça e 

equidade”, garantindo o princípio da irretroatividade (previsto no artigo 179, III) que se 

consignou com o princípio da irretroatividade da lei penal, acabando com as chances de serem 

estabelecidas leis arbitrárias que dispusessem sobre questões passadas, garantindo a segurança 

jurídica e liberdade dos indivíduos63. 

                                                           
61 Ibidem, p. 35-36. 
62 TRIPOLI, César. História do Direito Brasileiro: Época Imperial. v. II. t. 1 (1808-1840). Revista dos 

Tribunais. São Paulo, 1947, p. 144-145. 
63 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao24.htm. Acesso em novembro de 2013. 
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Outro aspecto importante do Código Criminal do Império foi a observância ao 

princípio da proporcionalidade das penas aos crimes, com a previsão do artigo 33 na qual 

nenhum crime seria punido com penas, que não fossem estabelecidas nas leis, nem com mais, 

ou menos daquelas que estiverem decretadas para punir o crime no grau máximo, médio, ou 

mínimo, salvo o caso em que aos Juízos fosse permitido arbítrio64.  

A despeito do arbítrio que permaneceu para certos casos, o direito penal brasileiro 

sofreu grande avanço com o abandono do sistema confuso e arbitrário das Ordenações 

Filipinas, refletindo a nova fase de primazia à segurança jurídica através do princípio da 

legalidade. 

 

1.3.1.1 O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NO BRASIL EM RELAÇÃO COM O DIREITO 

INTERNACIONAL PÚBLICO 

 

Os acordos internacionais nos quais o Brasil se envolveu diretamente no período 

colonial e imperial foram essencialmente de caráter comercial. Todavia, ainda no período 

imperial, surge a primeira manifestação normativa do direito penal de extraterritorialidade que 

ocorreu com o Decreto 6.934 de 1878, voltado para a punição dos crimes praticados no 

estrangeiro65. 

O Código Criminal de 1830 não fazia qualquer menção à competência interna ou 

externa para crimes praticados no estrangeiro por nacional ou estrangeiro que praticasse crime 

no território. Dessa forma, se um estrangeiro cometesse crime, (e.g. de prática de pirataria, 

estando ou não em tempos de guerra) seria processado e punido de acordo com a legislação 

brasileira, podendo cumprir desde pena de Galés perpétua à prisão com trabalhos forçados 

(arts.82 e 83, §1º)66. 

Já na Constituição de 1891 surge a primeira previsão constitucional de 

reconhecimento de convenções e tratados, com base no artigo 48, parágrafo 16, embora não 

houvesse qualquer referência expressa às matérias que seriam objeto das Convenções e 

Tratados, estabelecendo, tão somente, a competência para estabelece-la e fazendo referência 

ao artigo 65 que no seu parágrafo 1º, que garantia a faculdade do Estado em estabelecer 

“ajustes e convenções sem caráter político”.  

                                                           
64 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm. Acesso em novembro de 2013. 
65 http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:decreto:1878-06-08;6934. Acesso em novembro de 2013. 
66 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm. Acesso em novembro de 2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm
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Outro elemento inovador foi a disposição do artigo 78 com caráter de norma geral 

determinando que a especificação das garantias e direitos expressos na Constituição não 

excluiria outras garantias e direitos não enumerados, mas em acordo com os princípios e da 

forma de governo adotadas pelo Estado. 

No que tange ao sistema do princípio da legalidade presente no direito brasileiro, 

em relação ao direito internacional público, o Brasil mostrou resistência em assumir as 

responsabilidades diante dos novos paradigmas de proteção dos direitos humanos.  

Mesmo com a chegada da Constituição Federal de 1988, e a previsão expressa do 

artigo 5º, §2º, o governo mostrou certo grau de indiferença aos clamores da comunidade 

internacional para que houvesse uma integração de normas relativas a direitos fundamentais 

por parte dos Estados, por assunção do compromisso firmado nos tratados então criados. 

A Constituinte brasileira apartou os direitos humanos dos direitos fundamentais, 

colocando-o no seu art. 4º, enquanto diretriz principiológica adotada pelo Brasil nas relações 

internacionais, já os direitos fundamentais ficando em título próprio, no art. 5º. 

Cançado Trindade relata que só após seis anos à sua exposição de motivos, 

enquanto Consultor do Itamaraty, apresentando os fundamentos jurídicos para a adesão do 

Brasil aos tratados gerais de direitos humanos, que houve a aprovação congressual para que o 

Brasil, então, tomasse parte nos Pactos de Direitos Humanos das Nações Unidas (janeiro de 

1992) e na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (setembro de 1992) e só quase 

uma década depois (dezembro de 1998) o Brasil aceitando a competência da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos em matéria contenciosa67. 

O implemento da normativa internacional na jurisdição nacional foi um grande 

problema, mesmo com a previsão do § 2º do art. 5º - prevendo a absorção dos direitos, 

garantias e princípios adotados pelo Brasil em decorrência dos tratados que o país fizesse 

parte -, uma vez que o Poder Judiciário não assimilou o objetivo da expressão trazida pela 

Carta, visando a proteção dos direitos humanos. 

A despeito da previsão do parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição de 1988, a 

recepção dos tratados internacionais relativos a direitos humanos, no Brasil, não se deu de 

forma automática pelo Poder Judiciário. Embora houvesse a possibilidade de aplicar os 

parágrafos 2º e 1º em conjunto, adotando uma teoria monista em que fosse dispensado 

qualquer ato formal para que fossem diretamente aplicados – os tratados – pelos Tribunais 

                                                           
67 CANÇADO TRINDADE, A. A. A Humanização do Direito Internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, 

p.112. 

 



 
 
 

38 
 

internos, diferenciando-se dos demais tratados que seguiriam a teoria dualista, “segundo a 

qual a incorporação do direito interno somente se aperfeiçoaria após procedimento legislativo 

e a edição do decreto presidencial”, tal fato não ocorreu. A posição que se estabeleceu foi a de 

que não existiria embasamento no artigo 5º, parágrafo 1º, para que houvesse um tratamento 

diferenciado na incorporação dos tratados previstos no parágrafo 2º, visto que aquele 

enunciado não faria referência à incorporação de tratados ou de outras fontes normativas, mas 

disporia sobre o regime geral de eficácia, aplicabilidade e efetividade de todas as normas de 

direitos fundamentais que já integram o Direito Constitucional68. 

A respeito dessa diferenciação dos Tratados de Direitos Humanos e de sua 

recepção, Sarlet traz quatro caminhos reconhecidos para aplicação interna: 

 

a) A tese da hierarquia supranacional dos tratados em matéria de direitos 

humanos; 

b) A tese de hierarquia constitucional; 

c) A tese de hierarquia supralegal, mas infraconstitucional; 

d) A tese de paridade entre lei e tratado. 

Ao passo que a primeira tese encontra adeptos no plano doutrinário, as demais 

possibilidades encontram respaldo inclusive no nosso STF, em que pese a 

prevalência de uma delas. De qualquer sorte, a adoção de uma posição a respeito 

desta questão constitui pressuposto para a definição do status jurídico dos direitos 

fundamentais com sede nos tratados internacionais, inclusive no que concerne ao 

controle de sua constitucionalidade, bem como sua sujeição, uma vez incorporado 

ao direito interno, à proteção das assim denominadas “cláusulas pétreas” da 

Constituição69. 

 

Sobre a morosidade em assimilar os tratados e configuração da tese dualista para 

aplicação dos tratados relativos aos direitos humanos, colocando-os no mesmo patamar das 

demais normas de direito internacional, antes da EC/45, Cançado Trindade cita como 

exemplo as Convenções contra a Tortura – vinculadas ao direito brasileiro pelas Nações 

Unidas em 1989 e pela Corte Interamericana, no mesmo ano – em que foi:  

 

necessário esperar quase oito anos até que a Lei 9455, de 07.04.1997 viesse a 

tipificar o crime de tortura em nosso direito interno, e ainda assim com algumas 

                                                           
68 SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos Fundamentais, Reforma do Judiciário e Tratados Internacionais de Direitos 

Humanos. In: CLÉVE, Clèmerson Merlin; SARLET, Ingo Wolfgang; PAGLIARINI, Alexandre Coutinho (org). 

Direitos Humanos e Democracia. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2007. p. 342-343. 
69 Ibidem, p.343-344 
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falhas, guardando um paralelismo apenas imperfeito  com as duas Convenções 

supracitadas70.  

 

Com a chegada da EC/45, visando resolver a questão da hierarquia dos tratados 

internacionais, o parágrafo 3º dispôs que “Os tratados e convenções internacionais sobre 

direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 

por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas 

constitucionais”. Essa previsão selou definitivamente a questão entre as vertentes monista e 

dualista, posto ter sido determinado qual seria o processo para equiparação dos tratados 

internacionais de direitos humanos às emendas constitucionais, passando pelo mesmo 

procedimento destas. 

Com sua entrada na CF/88, surgiu o problema com relação aos tratados 

legitimamente incorporados no ordenamento, que passariam expressamente a não gozar do 

status constitucional. 

Em contraponto, haveria o posicionamento do STF quanto ao princípio tempus 

regit actum, no qual já havia reconhecido normas gerais do CTN como Leis 

Complementares71, anteriores ao advento da Constituição de 1967, onde definiu-se que apenas 

leis complementares poderiam definir normas gerais. E este precedente poderia dar azo a uma 

interpretação positiva quanto à equiparação das normas recepcionadas, em decorrência do 

parágrafo 2º do artigo 5º, às do parágrafo 3º, não obstante o STF ter tratado de normas 

infraconstitucionais.  

Numa interpretação literal do parágrafo 3º, com o termo “que forem aprovados”, 

poder-se-ia aplicar o status de emenda constitucional apenas àqueles que viessem 

posteriormente à EC/45 e os anteriores ficando limitados à hierarquia constitucional. Schier 

demonstra outra possibilidade, na impossibilidade do dispositivo retroagir  

 

em vista, também, da impossibilidade de se afirmar uma inconstitucionalidade 

formal superveniente, aceita-se a incidência do tempus regit actum, propugando-se 

que os tratados já incorporados não têm forma de emenda, não foram aprovados pelo 

procedimento de emenda mas, todavia, materialmente são equivalentes às emendas 

[...] É preciso salientar que não se desconhece a fragilidade da tese [...] Trata-se, 

antes, da propositura de um ‘argumento’ adicional, buscando [...] afirmar uma 

leitura otimista em relação ao §3º, do art.5º72.     

 

                                                           
70 CANÇADO TRINDADE, A. A. op. cit. p. 113. 
71 STF RE nº79.212 em 1975. 
72 SCHIER, Paulo Ricardo. Hierarquia Constitucional dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos e a 

EC/45: Aspectos problemáticos In: CLÉVE, Clèmerson Merlin; SARLET, Ingo Wolfgang; PAGLIARINI, 
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Mesmo antes do parágrafo 3º estar presente na CF/88, já se poderia equiparar as 

normas decorrentes de tratados internacionais às normas previstas na CF/88 com base no 

parágrafo 2º, bastando identificar a motivação do legislador na sua construção, bem como na 

localização do mesmo, que está no artigo 5, tratando de direitos fundamentais, e cujo 

rebaixamento do parágrafo a uma previsão infraconstitucional desvirtuaria a proposta do 

legislador.  

Essa incongruência técnica advinda da EC/45 não pode comprometer os tratados 

já firmados e incorporados (e.g. do Estatuto de Roma foi publicado em setembro de 2002) 

antes da sua entrada em vigor, criando sérios impasses às relações internacionais do Brasil, 

em relação ao reconhecimento de normas avançadas acerca da proteção dos direitos do 

homem, na fidelidade do Brasil no cumprimento de suas obrigações firmadas e, 

consequentemente, na legitimidade de suas próprias leis – sob a perspectiva interna e, 

especialmente, no reconhecimento destas em questões de repercussão internacional, aos olhos 

da comunidade internacional.  

No mesmo sentido, o princípio lex posterior derrogat priori, que inclusive já 

havia sido utilizado para firmar a posição de validade das normas internacionais em conflito 

com normas internas em questão analisada e colhida pelo STF, trouxe uma séria discussão 

sobre a ameaça às relações internacionais em função dessa jurisprudência. Risco que se 

materializaria com a entrada em vigor de lei interna que entrasse em colisão com tratado 

internacional já recepcionado, anulando-o e indo contra o interesse da comunidade 

internacional e, sobretudo, contra a segurança jurídica estabelecida nas relações jurídicas 

internacionais73. 

 

1.3.2 ESTRUTURA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NO DIREITO PENAL 

BRASILEIRO 

 

O princípio da legalidade é fundamento primordial na estrutura do Direito Penal 

brasileiro, sendo matriz de construção das normas e das metodologias adotadas pela 

jurisdição, a razão de ser das normas positivas, nas diversas áreas do direito, tendo nível 

constitucional, em razão da sua natureza.  

Dele, como já sabido, são extraídos os princípios do nullum crimen nulla pœna 

sine lege certa; nullum crimen nulla pœna sine lege stricta; nullum crimen nulla pœna sine 
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lege scripta e nullum crimen nulla pœna sine lege prævia, que vêm como decorrência lógica 

da sistematização feita ao princípio. 

A lex certa é uma consequência forçosa do fato de que o sistema jurídico deve 

organizar-se sobre as codificações – pelas leis escritas. Este princípio é a esperança natural de 

qualquer legislador que, promulgando a lei, queira impor determinados efeitos dentro da 

comunidade jurídica. A lei formulada com precisão constitui, portanto, um interesse primário 

para o legislador. Mas isso só é verdade em princípio. Há casos nos quais o legislador não 

quer a lex certa. Não obstante as dificuldades que a precisão das leis pode levar consigo, há 

motivos mais do que suficientes para estimular seu aperfeiçoamento e para comprovar 

criticamente a linguagem legal, desde o ponto de vista da lex certa74. 

Exemplos podem ser encontrados nos “§ 153 do StPO (Código de Procedimento 

Criminal Alemão de 1877), § 47, § 56, (3), § 57, (1), 2. StGB (Código Penal alemão de 

1871)”, onde o legislador penal se mostrou propenso à construção da lex incerta, mostrando, 

in casu, um legislador com tendências ao experimentalismo, fato que ocorre comumente nos 

processos de volatilidade jurídica – e.g. Por algo que possa vir a ser um novo fenômeno que 

force o direito a sofrer mudanças, como o estreitamento das relações internacionais e, inerente 

a elas, as relações jurídico-políticas; com a mudança de uma estrutura de governo (ou 

econômica); Adequando a estrutura econômica nacional a mudanças de paradigmas 

econômicos internos e externos – e assim está ocorrendo a nível internacional penal com o 

Estatuto de Roma, em alguns dos seus dispositivos. Hassemer acreditava que quanto mais 

considerasse o legislador penal as consequências e se preocupasse com os efeitos empíricos 

de seus atos, tanto maior seria a ameaça ao postulado da lex certa75. Contudo, não há que se 

falar de ameaça a nível interno, neste sentido. A ameaça à lex certa dá-se muito mais ao 

excesso de abstração da norma, confusão em razão da concorrência de normas implementadas 

ou da confusão em razão da falta de técnica na construção da norma. 

Paralelamente, podem ser constatadas as disputas de prerrogativas entre os 

poderes constituídos, buscando o legislador dar clareza suficiente à norma, de forma a coibir 

qualquer jurisprudência expansiva que possa transpassar a esfera da lei positiva, havendo 

grandes discussões em torno da atividade interpretativa dos magistrados, quando estes, através 

do uso da retórica na sua motivação, encontram meios de adequar a lei ao caso, dado o 

dinamismo social, econômico, político, quiçá, desvirtuando a norma positiva, com o mesmo 

método retórico, escavando o universo do possível, da abrangência da lei.  
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Ao mesmo tempo, cabe vincularmos o princípio da legalidade à teoria finalista, 

posto que só a partir dela podemos considerar a figura do erro de proibição, encontrada na 

análise da culpabilidade nos moldes do finalismo. Essencial é sua consideração, posto que o 

princípio da culpabilidade também está vinculado ao princípio da legalidade, como 

poderemos analisar em capítulo posterior76. 

Welzel bem explicou que se o desconhecimento da proibição fosse inevitável, 

então se eliminaria por completo a reprovação pela perpetração do tipo e a pena. Sobre isto, é 

indiscutível a solução do caso em que a mulher foge da Alemanha Oriental para a Alemanha 

Ocidental e lá comete um aborto, sem a menor noção de que estaria cometendo um crime: o 

erro de proibição da mulher não mudaria em nada o seu dolo sobre o fato, mas afeta tão 

somente a reprovabilidade deste fato77.  

No Brasil, o princípio nullum crimen sine lege certa traz, como consequência, a 

figura do erro de proibição (a exemplo do direito ambiental, com os cortes ilegais em áreas 

conurbadas de cidades com áreas verdes protegidas, podendo ocorrer equívocos por parte da 

administração quanto à competência sobre a área, levando os moradores vizinhos a erro; de 

pequenas populações rurais em áreas limítrofes com áreas verdes protegidas, mas que 

necessitam de poda por obstruírem passagem ou dificultar a visibilidade nas estradas 

rodoviárias, aumentando o risco de acidentes; de concessões de desmatamento, cujas 

restrições deixem abertura para excessos). A garantia dada ao cidadão, contra a intervenção 

do Estado à sua liberdade individual, em razão de ato ilícito gerado pelo erro – por culpa do 

próprio Poder Executivo ou Legislativo - está no artigo 21 do código penal: “O 

desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de 

pena [...]”. Desta forma, ficará excluída a culpabilidade em razão da falta de consciência da 

antijuridicidade.  

Constatamos que há uma diferenciação entre “o desconhecimento da lei” e o “erro 

sobre a ilicitude do fato”.  WESSELS, ao tratar da consciência de antijuridicidade, delineou a 

distinção: “o objeto da consciência do injusto não é o conhecimento da disposição penal ou da 

punibilidade do fato, mas, a compreensão do autor de que sua conduta é juridicamente 

proibida”78. 

O erro de proibição, nesse contexto, é o desconhecimento da norma proibitiva. 

Jescheck nos ensinou que pode ocorrer que o autor não contemple a norma proibitiva que 

                                                           
76 Capítulo 4. 
77 WELZEL, Hans. op. cit. p.176.  
78 WESSELS, Johannes apud  BRANDÃO, Cláudio. Tipicidade Penal: Dos elementos da dogmática ao giro 

conceitual do método entimemático. Coimbra: Almedina, 2012, p.172. 
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concerne diretamente ao fato e, por isso, considere permitida a ação (erro de proibição direto). 

Esse erro pode se dar porque o autor ignorou a norma proibitiva ou, ainda que a conhecendo, 

a estimou sem vigência, ou a interpretou equivocadamente, considerando-a inaplicável.  

 

A norma proibitiva é extraída do tipo, sendo este comando normativo de conduta 

conhecido pelo agente. Assim, “a norma proibitiva encerra uma reprovação porque o 

comando da conduta está voltado para a proteção de um bem jurídico; quando o 

agente não conhece e compreende essa reprovação; ele desconhece a própria norma 

proibitiva em si, pois não percebe, no seu próprio comportamento, um signo 

negativo, que estabeleça subjetivamente que dito comportamento deve ser evitado. 

Esta falta de compreensão negativa da conduta, enfatiza-se, faz-se a partir da 

antinormatividade, pois ela ocorre quando o agente não conhece a norma proibitiva e 

possibilita a exclusão da culpabilidade”79. 

 

O legislador deve cumprir na sua função o papel de observador da dinâmica 

social. Buscando seguir a linha em torno de determinado assunto que estivesse em voga, 

existiria a possibilidade daquele legislador proibir condutas que não são materialmente 

percebidas como passíveis de reprovação, embora fossem análogas – num grau inferior – a 

situações penalmente relevantes, entrando em descompasso cultural com a tipicidade material, 

sendo mera proibição, sem a devida fundamentação valorativa. Haveria chances de que 

houvesse desconhecimento ou confusão em relação à norma proibitiva, recaindo sobre a 

figura do erro de proibição. 

Hassemer, sobre a lex certa, ainda afirmava que este postulado  

 

“deve adaptar-se às mudanças sociais e culturais, da mesma forma que às mudanças 

científicas e científico-políticas, mas apenas na medida em que seu Etos se 

reformule, de tal modo que não caia sob as rodas de uma política interna bem 

intencionada, mas intervencionista e que experimente às custas dos outros. Isto quer 

dizer que hoje, em concreto, que as limitações do princípio de certeza só podem ter 

responsabilidade em favor do afetado e o legislador tem que segui-las com precisão, 

método científico e corrigindo a evolução que a lex incerta tenha na jurisprudência. 

Ademais o conflito entre progresso e conservadorismo é no direito penal inevitável 

e dificilmente insolúvel. Ambos os lados tendo sua justificação. Uma política 

criminal racional deve seguir o conflito em suas ramificações juridico-positivas, 

conseguindo um equilíbrio entre progresso e conservadorismo e deixar aberta a 

solução à discussão geral e à correção”80. 

 

Como veremos à frente, um sistema baseado em políticas criminais aplicadas 

horizontalmente (entre órgãos dos Estados) – diferente do sistema particular de cada Estado 

que é aplica o seu poder punitivo verticalmente – não tem como garantir uma aplicação fiel 

aos paradigmas da lex certa, nos termos do que defende Hassemer, posto que o sistema de 

                                                           
79 JESCHECK, Hans-Heinrich apud  BRANDÃO, Cláudio. . Tipicidade Penal: Dos elementos da dogmática ao 

giro conceitual do método entimemático. Coimbra: Almedina, 2012, p.173. 
80 HASSEMER, Winfried. op. cit. p. 315. 
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direito penal internacional será guiado a partir dos interesses de cada Estado coadunados em 

acertos políticos. 

 

1.3.3 O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E SUA SITUAÇÃO NA POLÍTICA 

INTERNACIONAL 

 

No nível internacional a questão é diversa. Aqueles que participam da formulação 

dos tratados internacionais não buscam isentar-se de responsabilidade, em razão da 

possibilidade de fracassos nos resultados em função dos objetos por eles tratados e 

desenvolvidos. Tampouco há uma disputa pela participação imperativa por parte dos agentes 

envolvidos na formulação dos tratados, pois, por óbvio, a busca é a de um consenso, haja vista 

se tratar de negociações entre Estados, não havendo núcleos estruturantes de um organismo 

internacional regulador de todos. Esta possibilidade superaria qualquer ideia de cooperação ou 

integração, dando outro aspecto ao paradigma da soberania de cada Estado. No caso do 

Tribunal Penal Internacional, seus elementos constituintes de matéria penal e processual penal 

são distintos dos da estrutura baseada no Civil Law – que é a adotada pelo sistema jurídico 

brasileiro –, ou seja, a força judiciária é muito maior, com a amplitude do arbítrio do julgador. 

Os princípios transcendem a simples concepção de norma fundamental ou geral 

dentro do sistema de direito, envolvendo todo o universo jurídico que rege a dogmática penal 

sendo o paradigma mais importante de sua existência dentro do Estado social e democrático 

de direito, garantindo concretude nos objetivos propostos pelo Estado, e respaldando os 

indivíduos participantes do complexo social na busca de efetivação dos seus direitos, bem 

como, do cumprimento das obrigações inerentes ao Estado. Não há que se falar em ato, fato, 

ou circunstância legítima, dentro desse universo, sem estar o princípio da legalidade regendo 

essas relações.  

Os princípios podem ter natureza jurídico-positiva ou, também, estarem 

direcionados aos fins políticos do ordenamento penal, ao mesmo tempo em que podem 

possuir “uma índole marcadamente material”. Esses princípios penais materiais não ficam 

adstritos à função de fonte do direito penal, mas, como dito – analogamente à legalidade -, são 

a razão de ser e do desenvolvimento das normas penais e das políticas a que elas se 

direcionam. 

 

Ainda sobre a força do princípio, Freitas afirma que:  
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“os princípios penais positivos, verdadeiras fontes do direito penal, têm por função 

integrar e conferir coerência aos sistemas jurídicos e são classificados em 

fundamentais ou derivados. São exemplos de princípios penais fundamentais: o 

princípio da culpabilidade e o da legalidade penal. Exemplos de princípios penais 

derivados: o princípio da proporcionalidade, o princípio da intervenção mínima e o 

princípio da subsidiariedade. O princípio da legalidade penal serve de fundamento a 

outros princípios penais constitucionais. Todos os princípios penais estão, assim, 

relacionados. Por conseguinte, a recusa do princípio da legalidade penal abala todo o 

edifício no qual está estruturado o direito penal do Estado de direito”81. 

 

Sobre o engendramento de todo o sistema penal através do princípio da legalidade 

– embora não deixe, aqui, expressa a soberania do princípio da legalidade sobre todos os 

demais princípios –, sem deixar de considerar o princípio da unidade Constituição – embora 

sendo este um meta-princípio à legalidade, posto que a legalidade seria a fundação para a 

construção do ordenamento – o mesmo autor nos afirma, ainda, que em razão do princípio da 

hierarquia de normas, “a natureza  constitucional do princípio da legalidade acarreta a sua 

supremacia sobre as normas penais de hierarquia inferior, como as que se encontram no 

Código Penal e na legislação extravagante”, inclusive, a nível constitucional nas disposições 

normativas prescritivas e gerais (principiológicas)82.  

O princípio da legalidade nos remete à ideia de reserva legal, só sendo passível de 

aplicação aquela pena que estiver previamente definida em lei, e só sendo punível aquele 

injusto que estiver igualmente previsto como norma positiva, limitando o magistrado no seu 

arbítrio, o impedindo de cometer excessos e, no mesmo sentido – em razão da sua sujeição à 

lei -, impedindo-o de manifestar-se sobre atos moralmente inaceitáveis (folkways, mores) – 

mas não tipificados -, ou que lesionem o direito de outrem, ultrapassando o limite do 

juridicamente aceitável, contudo sem estar penalmente tutelado, sendo essa tutela, como já 

dito, pressuposto essencial para que haja a sanção penal.  

As características do direito penal remetem à regra de responsabilização 

individual sobre uma determinada conduta. No nível internacional, não muda essa 

característica, embora seja aplicada de forma acessória pelo ordenamento internacional, uma 

vez que consideradas estruturas penais de tradições jurídicas diversas, corroborando, assim 

explica Kai Ambos: 

 

[...] por direito penal internacional, entende-se uma combinação de princípios do 

direito penal e do direito internacional: A ideia central da responsabilidade 

                                                           
81 FREITAS, Ricardo de Brito Albuquerque Pontes. Princípio da Legalidade Penal e Estado Democrático de 

Direito: do Direito Penal Mínimo à maximização da violência punitiva. In: BRANDÃO, Cláudio; 

CAVALCANTI, Francisco; ADEODATO, João Maurício (org). Princípio da Legalidade: da dogmática 

jurídica à teoria do direito. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2009, p.365. 
82 Idem. 
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individual e da culpabilidade de uma determinada conduta (macrocriminal) vem do 

direito penal, enquanto que os crimes clássicos (de Nuremberg) são classificados 

como de direito internacional, de modo que a conduta será submetida à jurisdição 

internacional, independentemente do motivo (princípio da responsabilidade penal 

direta do indivíduo no direito penal internacional). Os desenvolvimentos mais 

recentes, que culminaram na aprovação do Estatuto de Roma, não só consolidam o 

direito penal na comunidade internacional, mas também ampliam seu âmbito de 

regulação para além de seus fundamentos jurídico-materiais a outra zonas acessórias 

do direito penal, processual penal e de organização judiciária. Para reunir e 

desenvolver, em uma obra unificada, o direito penal internacional, tendo em conta 

os diversos sistemas penais com suas respectivas tradições jurídicas dos Estados-

membros das Nações Unidas. Encontramo-nos, por isso, não só à frente de um 

ordenamento jurídico-penal internacional novo e autônomo, mas também, à frente 

de um ordenamento amplo.”83. 

  

Hodiernamente, cada Estado tem a sua estrutura jurídica sistematizada, a exemplo 

da brasileira, fechando qualquer espaço que haja para o arbítrio judicial, dando o máximo de 

segurança jurídica à aplicação do direito penal, estando sempre dentro dos comandos 

normativos penais e constitucionais – como matriz -, mas, ao verificarmos a criação de um 

direito internacional público com viés penal, encontramos nele a união de interesses diversos, 

por parte de Estados com tradições jurídicas diversas. Vemos surgir novos paradigmas de 

aplicação de um suposto direito penal a nível internacional, porém com características 

eminentemente políticas na sua formação – a exemplo da formação do Estatuto de Roma, 

objeto tratado -, pré-processamento – com a imposição da vontade do mais Estado mais 

poderoso sobre o mais fraco, havendo clara quebra da soberania - e aplicação de sanção – com 

uma sentença eivada de elementos estranhos à legalidade e consequentemente do direito penal 

tradicional e estes são pontos originários na fragilização do princípio da legalidade, dentro de 

uma sistematização relativamente recente, com diversas lacunas e forte influência política 

como consequência da tentativa de validação do instituto de direito internacional público com 

enfoque penal a um máximo possível de Estados. Quando, na verdade, são feitas ressalvas 

pelos Estados mais fortes (e.g. os EUA) e, ao fim, mesmo os que não tenham formalmente se 

vinculado ao Estatuto de Roma, acabam sujeitos à imposição da vontade da maioria.       

Todos os seus pressupostos de aplicação – de lei escrita, irretroatividade, não 

aplicação de costume ou analogia - ou restam extintos ou são aplicados com ressalvas, 

conforme poderemos constatar ao longo do trabalho.  

 

 

 

 

                                                           
83 AMBOS, Kai. Der Allgemeine Teil des Völkerstrafrechts: Ansätze einer Dogmatisierung. Berlin: Duncker 

& Humbolt, 2003, p.40-41. 
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2º CAPÍTULO – DO DIREITO PENAL AO DIREITO PENAL INTERNACIONAL 

 

 2.1 NATUREZA DO DIREITO PENAL DE TRADIÇÃO ROMANO GERMÂNICA, DO 

DIREITO PENAL DE EXTRATERRITORIALIDADE E DO DIREITO PENAL 

INTERNACIONAL84 

   

No presente trabalho, o termo “direito penal internacional” tem por objeto a 

tipificação de ações que tenham repercussão na esfera internacional, mediante as fontes 

próprias do direito internacional público, abrangendo a normatização acerca dos crimes 

internacionais, suas formas de imputação, processamento e punição, como forma de proteção 

dos direitos humanos, fazendo parte do direito internacional público. O “direito penal de 

extraterritorialidade” – regido pelas regras de direito público nacional – tem por objeto a 

indicação da competência legislativa/jurisdicional a respeito dos delitos, seu processamento e 

punição. Há de se considerar que ambos têm um forte imbricamento, dada à submissão da 

aplicação tanto das normas de direito penal internacional, quanto de um ordenamento 

alienígena, à aquiescência prévia do Estado nacional (uma pela exceção ao princípio da 

complementariedade e a outra por verificar os elementos de conexão no caso de conflito de 

leis) obedecendo, em um contexto amplo, ao princípio da soberania. No direito penal 

internacional, devendo este princípio ter a função delimitadora da atuação dos entes 

internacionais de aplicação do direito penal internacional. Todavia, observa-se a crescente 

mitigação da soberania,  uma vez que a aplicação desta não é absolutamente aplicada, 

obedecendo a uma hierarquia de interesses da comunidade internacional – de Estados mais 

fortes, sob a débil égide do princípio da complementaridade (previsto no Estatuto de Roma), 

que vislumbra a incidência de aplicação do direito penal internacional nos casos de manifesta 

incapacidade ou falta de disposição de um sistema jurídico nacional (e.g. no caso de 

derrubada do governo), que possa exercer sua jurisdição primária de forma adequada, 

seguindo a diretriz do princípio da justiça universal. A própria disposição da estrutura direito 

penal internacional – Estatuto de Roma - é regida pela articulação dos interesses de diversos 

                                                           
84 De antemão faz-se necessário apresentar a discordância doutrinária acerca da semântica dos termos “direito 

penal internacional” e “direito internacional penal”, posto que a sentido deste último está equivocada nas duas 

nomenclaturas que leva (direito penal internacional/direito internacional penal), independente da conotação a que 

essas expressões sejam aplicadas, sempre será discutível a aplicação destas. Assinala-se que, neste trabalho, 

referências serão feitas de doutrinas divergentes e, para uma melhor compreensão do conteúdo, serão obedecidas 

as regras semânticas das terminologias aqui adotadas, compatibilizando os termos controversos à corrente que se 

segue. Assim, não havendo qualquer confusão, quanto aos conceitos tratados. Ou seja, e.g., Inês Leite ao falar do 

“Direito Penal Internacional” como direito interno, terá sua terminologia convertida para “direito penal de 

extraterritorialidade” posto que este trata do direito penal interno.  



 
 
 

48 
 

Estados coadunados, no exercício de suas soberanias, na criação/manutenção de dispositivos 

internacionais de regulação, resultando o emaranhado de disposições discutíveis que, mais à 

frente, serão tratadas. 

 O problema no direito penal internacional está firmado na apropriação de 

características do direito penal pelo direito internacional público. Inevitavelmente, o direito 

penal internacional configura-se deveras fragilizado, posto ser um direito, ainda, em 

formação, com conceitos vagos e em diversos pontos contraditórios, pelo excesso de choques 

das tradições jurídicas Civil Law e Common Law. Há uma fusão de princípios do direito penal 

tradicional e do direito internacional público, o que gerou uma grande instabilidade do direito 

penal aplicado a nível internacional, dada a falta de estudos comparativos aprofundados dos 

institutos do direito penal nos estados, tornando-se muito mais uma estrutura com viés de 

política Estatal internacional e favorecendo, sobremaneira, a Common Law que tem uma 

maior compatibilidade de aplicação dada a estrutura em formação deste ramo. Em outras 

palavras, pelas características de sua estrutura de aplicação jurisprudencial do Direito e dos 

seus institutos menos complexos no direito penal, tornou-se um modelo muito mais moldável 

às necessidades presentes de um direito que muito tem a se desenvolver, embora tenham sido 

consideradas – de forma precária – as demais estruturas penais dos diversos Estados 

participantes.   

Jeremías Benthan trouxe em seu Princípios de 1820 ao léxico jurídico o termo 

“Direito Penal Internacional” que, desde então, vem sendo utilizado. Por direito penal 

internacional, entende-se o universo de normas que regulam penalmente as ações praticadas a 

nível internacional, sendo elas normas internacionais com efeitos jurídico-penais concretos85. 

Neste sentido, dentro do sistema atual de direito penal internacional, consideram-

se tanto as normas estabelecidas através da celebração de tratados multilaterais dos Estados 

interessados, quanto as formas de direito consuetudinário ou princípios gerais que não têm 

qualquer tangência com o direito penal em si.  

O Direito penal internacional em desenvolvimento é fortalecido pelo pressuposto 

consuetudinário, refletindo o seu enraizamento contra as dificuldades técnicas e políticas que 

acompanham a sua trajetória. Numa perspectiva fática, verifica-se que os tratados 

estabelecidos, não expressam uma unanimidade na concordância do seu estabelecimento, ou 

mesmo que cada uma das partes envolvidas tenham trabalhado na elaboração do mesmo. 

Entretanto, a vontade tácita mostra-se presente, e legitimando juridicamente o costume, 

                                                           
85 RIPOLLES, Antonio Quintano. op. cit. p. 11. 
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reflexo visto em uma disposição “homogênea” da comunidade internacional, quando 

vislumbrado um conflito internacional, sobrepujando a vontade do minoritário. Neste sentido, 

como nos diz Ripolles:  

 

Não maior risco, portanto, em incidir nos pressupostos do positivismo panestatal ao 

aceitar o fundamento da vontade tácita no consuetudinário, especialmente tendo em 

conta o papel do relativismo como fonte do Direito Penal Internacional [...]”86.  

 

Mostra-se o consuetudinário a forma que prevalece, por falta de um normativismo 

legal adequado, diante do novo panorama que se encontra o direito. 

Ao verificamos que o sistema estabelecido no TPI tem como seu fundamento a 

Common Law, constatamos que o princípio da legalidade perde seu caráter principiológico 

para ser tratado como um requisito facultativo a ser aplicado. 

A Common Law é direito consuetudinário jurisprudencial que ganhou força no 

Reino Unido, sendo estabelecido como sistema oficial aplicável às relações jurídicas 

existentes, com a aplicação dos precedentes jurisprudenciais, consequentemente não havendo 

suficiente clareza a respeito de qual seria o direito aplicável, posto que a Corte seria a criadora 

do Direito. A Common Law, por não se tratar de um direito legislado ou codificado (Statue 

Law), mas, no máximo, a fixação jurisprudencial de regras consuetudinárias, entra em conflito 

direto com o princípio nullum crimen nulla pœna sine lege scripta.  

Joseph Raz afirma que é típico as normas da Common Law serem definidas e 

redefinidas nas mãos de sucessivos tribunais que, de forma explícita ou inconscientemente, 

usam seus poderes para alterar ou reformular as regras em causa, tendo o direito 

jurisprudencial um status diverso do direito positivo, dado o grande poder das Cortes de 

anular, criar e distinguir jurisprudências em detrimento do caso concreto. Nesse sentido, a 

norma jurisprudencial pode ter mais ou menos conexão (dado o nível de abstração que pode 

ser dado no julgamento do caso concreto pela aplicação de princípios gerais na escolha da 

jurisprudência mais adequada ou mesmo na criação) com o caso concreto do que a norma 

positiva. A habilidade da Corte aplicadora da Common Law de mudar uma área substancial do 

Direito com uma única decisão é muito limitada dado o próprio poder de discernimento do 

órgão julgador. Tem como resultado que quanto mais amplo o princípio enunciado, mais fácil 

                                                           
86 Ibidem, p.72; 76. 
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de discerni-lo para moldá-lo ao caso concreto. Consequentemente, muitos juízes cortando 

suas decisões para melhor adequá-las ao caso87.  

Kai Ambos cita que segundo “os trabalhos da comissão de direito internacional da 

ONU, a respeito do “Projeto do Código de Crimes Contra a Paz e Segurança da Humanidade” 

as regras (penais), que vão além de qualquer dúvida, diversamente do direito costumeiro, não 

contrariam ao princípio do nullum crimen”88. 

Existem doutrinadores que defendem que a Common Law tenha em sua estrutura 

os outros sub-princípios da legalidade,  e.g.: Friedrich Hayek, in verbis, no capítulo Rule of 

Law and its Virtue sobre the ideal of the rule of law: 

“[...] o governo, em todas as suas ações, é obrigado por regras fixadas e 

anunciadas de antemão – regras que tornam possível a previsão com alguma certeza como a 

autoridade usará seu poder coercitivo em dadas circunstâncias, e planejar as relações 

individuais de cada um com base nesse conhecimento”89. 

Ou Joseph Raz, que definiu a rule of law, na linha de Hayek, de forma 

minimalista, como um sistema de direito baseado pelas regras que são “fixas” (entenda-se 

escritas), reconhecíveis e certas – rules which are fixed, knowable, and certain90.  

No entanto, a forma como está disposta a Common Law, no sistema do TPI, deixa 

os seus fundamentos em colisão aos do direito penal aplicado na Civil Law, não podendo ser 

encontrado o princípio da legalidade naquele. Entidades diversas com a estrutura da Common 

Law, têm disposições diversas acerca do mesmo: A Convenção Europeia de Direitos 

Humanos estabeleceu a proibição retroativa de tipos penais91, mas a Inglaterra não a prevê, 

pois sequer tem uma Constituição escrita; e o Estatuto de Roma, objeto de Estudo, embora 

preveja o princípio da legalidade, sendo regido pela Common Law, em diversos aspectos 

afasta-se da mesma.   

                                                           
87 RAZ, Joseph. The Authority of Law: Essays of Law and Morality. Oxford: Oxford University Press, 2009, 

p.195-196. “It is typical of common law rules to be moulded and remoulded in the hands of sucessive Courts 

using explicitly or unconsciously their powers of reformulating and modifying the rules concerned. […] The 

ability of the courts radically to reshape a substantial area of the law by a single decision is very limited. this is 

partly due to the power to distinguishing itself. It has the result that the wider the principle enunciated by a court 

the easier it is to distinguish it, to whittle it down. Consequenttly, judges often avoid pronouncing new general 

principles and prefer to trim their rulings to fit closely the case at hand”. 
88 AMBOS, Kai. Estudios de Derecho Penal e Procesal Penal: Aspectos del Derecho Alemán y Comparado. 

Santiago: Editorial Juridica de Chile, 2007, p.55. “Los trabajos de la comisión de Derecho Internacional de la 

ONU respecto del "Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind" [...] las "rules" (penales), 

que son "beyond any doubt part of costumary law", no contrarían al principio del nullum crimen”. 
89 HAYEK apud RAZ. op. cit. p.210. “government in all its actions is bound by rules fixed and announced  

beforehand – rules which make it possible to foresee with fair certainty how the authority will use its coercive 

powers in given circumstances, and to plan one´s individual affairs on the basis of this knowledge”.  
90 RAZ, Joseph apud AMBOS, Kai. op. cit. p.56. 
91 http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf. Acesso em março 2013. 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
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Tendo como uma das fontes do direito penal internacional os princípios gerais do 

direito, ao lado dos costumes, ao depararem-se com a estrutura do direito penal tradicional 

(que se entenda o direito penal de tradição romano-germânica), abrem espaço ao afastamento 

da norma escrita. Em sua assimilação ao Direito Natural, estima-se este como inadequado à 

função de fonte no direito penal. O motivo está no fato de que os princípios gerais mostram-se 

incompatíveis com a dogmática da legalidade dos delitos e das penas, característicos dos 

ordenamentos jurídico-penais internos. Por essa razão, ainda que se mostre como 

consequência precária da tentativa de solução parcial da problemática do relativismo 

principiológico, quando há a possibilidade de aplicação dos princípios gerais do direito, esta 

se dá de forma pontual no plano interpretativo, sendo aplicados dentro da discricionariedade 

judicial, característico da Common Law 92.  

Em defesa destes, Ripolles nos diz que: 

 

Compreensível é tudo isto [...] na ordem legalista fechada do direito penal interno, 

mas apenas se tem transcendência a nível internacional no qual, não existindo tal 

complexo normativo, há de ser suprido de alguma forma ou resignar-se-á 

passivamente ao impunismo93.  

 

2.2 O DIREITO PENAL INTERNO APLICADO EXTRA TERRITORIUM E A FORMAÇÃO 

DO DIREITO PENAL INTERNACIONAL 

 

O direito penal internacional não era o que hoje conhecemos, posto que a visão do 

direito penal aplicado a nível internacional estava adstrita ao direito penal interno aplicado 

internacionalmente, com a incidência dos elementos de estraneidade: o direito penal de 

extraterritorialidade. 

O direito penal aplicado fora do território, em detrimento dos elementos de 

estraneidade encontrados no caso concreto, ou o comumente chamado “Direito Internacional 

Penal”94, diferentemente do direito penal internacional, não é uma disciplina recente.  

Para que fosse possível alguma articulação dos ordenamentos além dos territórios, 

ao mesmo passo que limitavam espacialmente a aplicação da legislação interna, de forma a 

garantir a segurança de não respaldar ameaças às soberanias por intervenções dentro e para 

além dos seus territórios, possibilitando uma política de aplicação da norma àqueles que se 

                                                           
92 RIPOLLES, Antonio Quintano. op. cit. p.82-83. 
93 Ibidem, p.83. 
94 Para o autor do presente trabalho: “direito penal de extraterritorialidade”. 
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enquadrassem em algum elemento de estraneidade no caso concreto, foram criados princípios 

delimitadores da extraterritorialidade da lei penal. 

O princípio fundamental era o da territorialidade, pois este preservava os 

interesses do Estado na manutenção da ordem pública no espaço em que exerceria sua 

soberania – sendo outros, contudo, utilizados como forma complementar, sendo estes: 

O princípio do pavilhão, regulando a aplicação do Direito aos fatos cometidos em 

embarcações ou aeronaves; O princípio da personalidade, direcionadas aos nacionais, aonde 

quer que tenham cometido o delito, princípio utilizado na Alemanha nazista, com a concepção 

de delito como infração de um dever de fidelidade, tendo sido fortemente enraizado no 

idealismo alemão; o princípio real ou o da proteção de interesses, permitindo ao Estado punir 

os delitos cometidos por nacional ou estrangeiro, cometidos no estrangeiro, quando lesassem 

os interesses essenciais da nação; o princípio da Justiça universal, cuja origem remonta, 

segundo Mir do século XVI e XVII, por teólogos e juristas espanhóis, dentre os ideários o de 

que “los crímenes (que distingue de los delitos y las contravenciones) constituían uma 

violación del Derecho natural que rige la societas generis humani. ” Assim, o Estado detentor, 

devendo entregar o delinquente ou processá-lo e julgá-lo95. 

Todos estes princípios estarão vinculados à legalidade, posto que, como 

pressuposto de validade para a existência qualquer um dos supracitados, devem existir normas 

positivas do ordenamento interno que estabeleçam o regramento das situações jurídicas 

existentes, in casu, das ações, cumulativamente, típicas, antijurídicas e culpáveis e das penas. 

Decorre, então, do princípio da legalidade, restrições formais para a abstenção de 

aplicação da norma interna em detrimento de acordo ou tratado para a aplicação do direito 

internacional público (direito penal internacional), ou mesmo para a concessão da extradição, 

observados os requisitos para a sua possibilidade (i.e. princípio da reciprocidade, princípio da 

legalidade, princípio da especialidade – que o extraditado seja processado e julgado pelo 

mesmo caso concreto que motivou sua extradição -, princípio da dupla 

incriminação/identidade, princípio da não entrega por crimes políticos, militares ou por 

sanções administrativas, princípio do non bis in idem, princípio da não aplicação de pena mais 

gravosa que a prevista no ordenamento interno – caso brasileiro -, princípio da entrega de 

nacionais), subsumindo-o ao direito penal internacional como mecanismo de efetivação das 

normas penais internacionais.    

                                                           
95 MIR, Cerezo. Derecho Penal: Parte General. Montevideo: B de F, 2008, p. 251. 
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A respeito do direito penal de extraterritorialidade, em sua acepção originária 

(direito penal internacional), Asúa faz uma crítica acerca de sua nomenclatura a qual deveria 

chamar-se direito penal interestatal. Segundo ele, o termo foi trazido pela primeira vez por 

Bentham e hoje tem como conteúdo o conjunto de regras do direito nacional sobre a aplicação 

das leis no espaço e as normas de auxílio para assegurar a justiça punitiva que devem prestar-

se entre os Estados, e segue: 

 

Entre  o título e seu conteúdo há uma profunda incongruência, que já assinalaram 

Binding, Franz von Liszt, Garraud, Manzini, Battaglini, Anziolotti e Ferri. Com 

efeito, chamar direito penal internacional ao conjunto de normas internas que 

decidem os problemas da lei penal no espaço de um modo unilateral, não pode ser 

mais incorreto. Franz Von Liszt, entre outros, já disseram com toda exatidão, 

indicando que o verdadeiro direito penal internacional formou-se pelo conjunto de 

tratados que impõem às potências signatárias a obrigação, fundada no direito 

internacional, de decretar as leis penais nacionais correspondentes à proteção de 

bens jurídicos de interesse comum. [...] Na realidade é uma ramificação do direito 

internacional público que determinaria as infrações, estabeleceria as penas e fixaria 

as condições de responsabilidade penal internacional dos Estados e dos indivíduos96. 

 

Corroborando com o supracitado entendimento, entendemos, assim, por melhor, 

adequar a expressão “direito penal internacional” na sua melhor forma qual seria a de um 

direito penal universal com características próprias do direito penal tradicional, aplicado 

extraterritorialmente a todos os Estados, por comum interesse, sendo circunstancialmente 

vinculado ao direito internacional público como pressuposto de existência. 

 

2.2.1 DA ANTIGÜIDADE AO INÍCIO DA IDADE MÉDIA 

 

Nos primórdios das sociedades organizadas, não se reconhecia a personalidade 

jurídica do estrangeiro. O fato é que, desde a antiguidade, em dado momento surgiu 

inerentemente, em certo aspecto, a aplicação de direitos que envolvessem o estrangeiro, fosse 

nas relações de comercio, fosse com relação ao indivíduo – nos seus direitos e garantias, 

embora este carecesse desses direitos. Mesmo quando não havendo objetivamente discussões 

profícuas ou profundas que tratassem desta, como foi no período em questão, embora havendo 

distinção na aplicação da lei entre os nacionais e estrangeiros; ou objetivamente tratado – e.g., 

com o jus gentium romano, aplicado aos estrangeiros. 

Tanto na Grécia Antiga, quanto em Roma, os estrangeiros, no que tange o direito 

penal, tinham um tratamento diferenciado em relação aos cidadãos, estando sujeitos a sanções 

                                                           
96 ASÚA, Luis Jiménez. op. cit. p. 161. 
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muito mais graves e não era interesse criar um sistema que regulamentasse as relações 

internacionais, vez que os estrangeiros não eram sujeitos de Direito97. Estrangeiros que 

praticavam crimes em território estrangeiro ficavam sempre numa posição desvantajosa face 

aos cidadãos, pois estavam sujeitos ao poder discricionário dos magistrados – imperium – 

enquanto os cidadãos podiam recorrer ao provocatio ad populum, onde o acusado recorria a 

uma assembleia de concidadãos. Com o tempo, a intensificação do comércio e das relações 

entre cidades fez com que se tornasse necessária a criação de mecanismos que trouxessem 

algum respaldo jurídico – antes precário – aos estrangeiros tanto como partes ativas, quanto 

passivas em determinados casos. A questão era problemática ao se verificar a reserva dos 

mecanismos jurídicos nas Cidades-Estado Gregas ou Romanas que eram privilégios aos seus 

cidadãos. Porém tais lacunas foram preenchidas com os acordos que foram sendo feitos entre 

as Cidades-Estado, além de institutos especiais de proteção de estrangeiros pelos cidadãos 

(e.g. Patronato ou hospitalidade). Acordos que permitiram uma reciprocidade de direitos e 

facilitaram a persecução dos crimes praticados pelos cidadãos (fosse pelo parricidium ou 

perduellio – delito privado ou público) e legitimavam o julgamento deles fora de suas 

cidades98.  

Não se podia falar em um direito penal de extraterritorialidade próprio, vez que 

nunca houve preocupação com o reconhecimento de leis estrangeiras, seu pressuposto 

necessário. Como consequência da não existência de uma resposta jurídica proveniente de 

sistemas jurídicos estrangeiros, surgiu um corpo de direito próprio, dentro da sistemática 

romana, sendo um subsistema, objetivando a sua aplicação às relações entre estrangeiros e 

entre cidadãos romanos e estrangeiros, formando o jus gentium em paralelo ao jus civile dos 

cidadãos romanos, sendo o jus gentium um direito de criação jurisprudencial, pelo 

praetorperegrinus, sanando as constantes questões de estrangeiros que se encontravam 

densamente estabelecidos em áreas de jurisdição romana - A questão dos estrangeiros e 

cidadãos romanos perdeu sua relevância com o Édito de Caracala, quando todos os homens 

livres habitantes do império romano foram equiparados a cidadãos romanos99:  

 

[...] necessárias ao comércio seria sua única instituição legal, que foi 

marcada com o nome do Jus Gentium dos juristas romanos, e isso 

caracterizou os romanos como um direito "Quod apud omnes gentes 

peraeque custoditur", o qual nunca poderia colidir com o direito romano. [...] 

                                                           
97 VABRES, Donnadieu. Introduction à l’Étude de Droit Penal International. 1922, p. 44. 
98 LEITE, Inês Ferreira. O Conflito de Leis Penais: Natureza e função do direito penal internacional. Coimbra: 

Coimbra Editora, 2008, p. 43-44. 
99 99 BAR, L. Das international Privat- und Strafrecht. Hannover: Hahn’sche Hofbuchhandlung, 1862, p.66. 
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Para que se tornasse uma regra legal ao jus civile, era necessário uma 

disposição legal especial, para aplicá-la às relações entre romanos e 

estrangeiros. [...] Mais tarde, com Caracalla, a todos os habitantes livres do 

império aplicou-se o direito civil romano, igualando o direito por toda parte 

[...] 

  

2.2.2  AS ESCOLAS ESTATUTÁRIAS EUROPÉIAS 

 

O sistema pessoal era deveras precário e o modo de organização social para um 

regime feudal foi vetor de transição, a partir do século IX, para um sistema territorial da lei 

penal, somado ao contexto do período, em que houve uma crescente vinculação dos povos à 

terra em que viviam e trabalhavam, abandonando suas leis pessoais, fortalecendo a aplicação 

da lex loci e surgindo, então, o princípio da territorialidade100.  

Teria sido entre os séculos XII e XIII, no desenvolvimento dos trabalhos dos pós-

glosadores, em razão do crescimento das cidades italianas - Modena, Bolonha, Milão -, 

tornando-se relativamente independentes em relação ao poder imperial e pela intensificação 

do comércio entre cidades, buscaram-se soluções para as problemáticas surgidas em razão das 

relações entre cidadãos de cidades diversas, através dos antigos textos romanos do Corpus 

Juris, criando um corpo de normas, constituindo os estatutos, que se amoldariam às demandas 

de cada cidade101. 

Todavia, há discordância quanto à relevância do Código de Justiniano nas 

construções dos estatutários italianos acerca das regras de conflito. Os glosadores e pós-

glosadores construíram extensa matéria em torno dos conflitos de normas e situações jurídicas 

plurilocalizadas, não obstante o insuficiente arcabouço normativo do Codex sobre regras de 

conflito. Mesmo porque o Corpus Juris fazia referência apenas a conflitos locais e a sua 

aplicação pelo jus civile e o jus gentium, não recorrendo o Direito Romano à criação de 

normas jurídicas de colisão, mas a aplicação de um direito material uniforme, não 

reconhecendo qualquer estatuto ao Direito estrangeiro102. Há de se observar que se buscava 

um corpo legal cuja força sobre todas as Cidades e costumes fosse presente103. 

O DIPr tem nos pós-glosadores – com Bartolo de Sassoferrato – o seu nascedouro. 

Assim, afastando a aplicação territorial da lex fori, surgindo o direito decorrente do conflito 

de leis. Foram eles que procuraram solucionar as quaestiones mixtae (casos com algum 

elemento de estraneidade, incidindo mais de um estatuto local), criando normas de conflito 

                                                           
100 Ibidem, p. 19-20. 
101 LEITE, Inês Ferreira. op. cit. p.37. 
102 Ibidem, p.55. 
103 Theodore F. T. Plucknett, A concise history of the Common Law, 4ª ed., Londres: Ed.Londres, 1948, p.635. 
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para cada caso, analisando individualmente as leis, verificando o âmbito de aplicação de cada 

uma e sua eficácia, valendo-se dos textos e das glosas a eles feitas, havendo profunda exegese 

das leis104. 

Com a escola Estatutária Italiana, veio o chamado collisio statutorum, sendo o 

conjunto de normas, escritas ou decorrentes do trabalho dos glosadores, que tratava do 

conflito entre estatutos de várias cidades, havendo alguns desenvolvimentos nos métodos 

propostos pelos pós-glosadores nas restantes escolas estatutárias, havendo a submissão dos 

estatutos, em caso de conflitos ao jus commune. Ou seja, estando, em caso de conflito, 

afastada lei pessoal, no caso de conflito com lei natural ou divina105. 

No século XVIII, ficou clara a distinção que se firmou acerca do tratamento do 

direito penal de extraterritorialidade, em face ao direito internacional privado, ante as 

discussões filosóficas e conceituais sobre o problema do conflito de leis. Os critérios de 

resolução dos conflitos de leis penais aplicáveis a ações plurilocalizadas foram ganhando 

visível autonomia em relação aos princípios antes a eles vinculados, pertinentes ao direito 

internacional privado. A escola estatutária holandesa foi essencial nesse afastamento106.  

Como já dito, desde os pós-glosadores, a questão da soberania foi amplamente 

discutida pelos autores de diferentes períodos, sob óticas diferentes, de acordo com as 

circunstâncias, interesses e grau de desenvolvimento do direito penal de extraterritorialidade. 

Problemática que era desmembrada em discussões principiológicas, tendo como matriz, a 

territorialidade.  

Posteriormente veio a Escola Estatutária Holandesa desenvolvendo o comitas 

gentium, desenvolvida por Paulus e Johannes Voet (pai e filho), e pelo caráter absolutamente 

territorial do instituto107, seguidos pelos publicistas ao tratarem da natureza do Direito Penal, 

estabilizando o dogma da territorialidade do Direito Penal e da proibição da aplicação de lei 

penal estrangeira; no final do século XIX e início do século XX, houve um retorno às ideias 

dos pós-glosadores, quanto à metodologia de aplicação do direito internacional público e do 

direito internacional privado, com apoio da associação Internacional de Direito Penal na 

aplicação da lei penal estrangeira em determinados casos108. 

                                                           
104 LEITE, Inês Ferreira. op. cit. p.59-60. 
105 WOOLF, Cecil N. Sidney. Bartolus of Sassoferrato: His Position in the History of Medieval Political 

Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, p.149-154. 
106 VABRES, Donnedieu. op. cit. p.267. 
107 WALTER, Gerhard; BAUMGARTNER, Samuel. Anerkennung und Vollstreckung Ausländischer 

Entscheidungen ausserhalb der Übereinkommen von Brüssel und Lugano. 
108 LEITE, Inês Ferreira. op. cit. p.42. 
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Para além da problemática da soberania, do interesse nacional, o conflito de leis 

penais passou a ser analisado sob um enfoque histórico, indicando que as leis nacionais 

deveriam encontrar a mesma essência em meio as dos outros Estados, ou seja, leis 

correspondentes em povos diversos, cujas orientações tenham os mesmos objetivos sociais, 

diferentemente do universalismo naturalista, onde haveria uma pré-existência das normas a 

serem encontradas pelo legislador. Vabres expõe sua preocupação com a dificuldade de fazer 

essa aproximação de leis distintas – embora com mesmo direcionamento - de civilizações 

distintas, destarte o elemento “ordem pública”, num sentido lato, surge como elemento 

primordial na análise de aplicação das leis penais estrangeiras, onde estas são inseridas dentro 

de um mesmo universo de leis penais (nacionais e estrangeiras) categorizadas como leis de 

ordem pública, sendo “ordem pública” o conjunto de valores psicológicos e morais, cuja 

preservação exige a supressão da soberania como princípio de validade da norma positiva 

aplicável109. 

 

2.2.3 O LIAME DO PRINCÍPIO DA JUSTIÇA UNIVERSAL PARA O DIREITO PENAL 

INTERNACIONAL 

 

No século XVII, Grotius tratava do direito universal e afastava a ideia de perigo 

universal, com sua dupla formulação aut dedere, aut punire (ou extraditar, ou julgar), 

considerando a criminalidade no direito comum (direito penal de extraterritorialidade – cuja 

incidência de norma extraterritorial pudesse ocorrer). Percebemos que a ideia de direito 

universal já há muito era discutida, passando a haver a figura da extradição no final do século 

XVII, embora o fundamento de uma competência universal para o crime tenham ocorrido por 

circunstâncias outras, como dito no parágrafo anterior, sem obstar ser esta uma raiz da 

aplicação do direito penal internacional110.  

Passa a ocorrer uma reconstrução do ius gentium – originalmente aplicados aos 

estrangeiros pelos romanos – como direito universal da humanidade, tendo aderência ao 

universalismo visionário tratado já a partir do século XVI pelos teólogos espanhóis Francisco 

de Vitória e Francisco de Suarez, em consonância com o jusnaturalismo111.  

Buscando um meio termo para a aplicação do sistema autocentrado do Estado 

(selbstsüchtige Auffassung) e a doutrina universalista (kosmopolitische Auffassung), o alemão 

                                                           
109 VABRES, Donnedieu Principes modernes de droit pénal internacional. Paris: Recueil Sirey, 1928, p. 358. 
110 Ibidem, p.138. 
111 CANÇADO TRINDADE, A. A. op cit. p. 28. 
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von Mohl ultrapassa a dimensão da competência penal nos delitos cometidos em terras 

estrangeiras, excluindo delitos políticos, a defendendo a implicação dessa doutrina tanto na 

esfera dos interesses privados como da ordem tradicional da sociedade humana. Sob 

influência do utilitarismo Clássico, os Néoclassicos (Rossi, de Broglie) readaptam a teoria do 

direito universal sob o viés utilitarista da aplicação do direito, justificando a dimensão da 

competência penal para as infrações cometidas por nacionais em terras estrangeiras112.  

Em última análise, verificou-se que “a solução racional e definitiva dos conflitos 

de leis” não poderia ser obtida sem que antes as próprias leis (internas) acordassem numa 

mesma essência, sem que as leis reguladoras de instituições entre povos diferentes não se 

orientassem juntas em prol dos mesmos objetivos sociais113; ideal que refletiu na transposição 

de elementos legitimadores da aplicação do direito penal interno extraterritorialmente e a 

recepção da norma alienígena para o direito penal internacional propriamente dito114.   

Paradoxalmente, estavam presos ao princípio da soberania, o que os impedia de 

evoluir a discussão das ideias acerca de um novo direito penal internacional. Neste sentido, 

defendendo princípios atinentes à preservação da soberania, como o princípio territorial e o 

princípio pessoal ou de nacionalidade115, ao mesmo tempo que buscavam uma uniformização 

– e não unificação – das leis penais por parte dos Estados, configurando indiscutivelmente o 

direito penal de extraterritorialidade – sob um viés universalista da competência para 

processamento e sanção do acusado –, demonstrando uma forte reserva no desenvolvimento 

dessa “uniformização”, uma vez que também mantinham como matriz principiológica a 

nacionalidade para aplicação da lei de origem do indivíduo em terras estrangeiras, já 

admitindo o delictum juris gentium, todavia, a título de estudo preliminar116. 

  Da mesma forma que o sistema universalista primário e não obstante a forte 

corrente doutrinária que até então o seguia, os direitos humanos e o sistema de proteção deste, 

como categoria de direito universal, não vão contra os demais sistemas, mas formou-se por 

                                                           
112 VABRES, Donnedieu. op cit. p.150. 
113 Ibidem, p.358. 
114 Na mesma corrente de pensamento, na Conferência Internacional de Unificação do Direito Penal, foi 

discutido o risco que seria a criação de um ordenamento penal internacional sem que os Estados acordantes 

encontrassem uma prática legislativa comum a determinados institutos necessários ao direito penal internacional, 

como as figuras da tentativa, legítima defesa, estado de necessidade, cumplicidade (RAPPAPORT, Emil-

Stanislaw; PELLA, Vespasien von.; POTULICKI, Michel. I Conférence Internationale d’Unification du Droit 

Pénal: actes de la conférence. Paris: Recueil Sirey, 1929, p. 15.), figura esta que foi deveras afetada pelo Estatuto 

do Tribunal de Nuremberg, analisada no ponto 3.1.2. 
115 RAPPAPORT, Emil-Stanislaw; PELLA, Vespasien von.; POTULICKI, Michel. I Conférence Internationale 

d’Unification du Droit Pénal: actes de la conférence. Paris: Recueil Sirey, 1929, p. 27. 
116 Ibidem, p.39. 
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derivação, pela ampliação do princípio de proteção do indivíduo e de garantia da 

responsabilização daquele que viesse a perpetrar algum ato criminoso.  

Até então, os Estados, quando envolvidos em conflitos, em razão dos atos de 

guerra praticados por outro Estado, não buscavam a verdade ou a resolução diplomática do 

conflito. A comunidade internacional era fragmentária e os interesses não eram 

compartilhados, sem qualquer estrutura, a não ser os costumes internacionais do direito de 

guerra. Nesse sentido, o caminho mais comum que se seguia pelo Estado, ao assumir o poder 

punitivo em função das vítimas dos conflitos criminalizados, era o da luta e da ocupação.  

Com o desenvolvimento do direito internacional, a investigação sobre os atos 

praticados passou a ser novo paradigma na resolução dos conflitos.  Contudo, sob fortes 

críticas, em razão do ceticismo existente com a formação de um direito penal aplicável aos 

membros da comunidade internacional.  

Com o advento da primeira guerra mundial, surgiu uma crescente preocupação 

com os efeitos da guerra e ganharam relevância dentro dos debates trazidos durante a 

Conferência de Paz de 1919, sendo discutida a criação de um Tribunal Internacional para o 

julgamento dos crimes cometidos pelos Impérios Centrais do evento bélico, bem como dos 

civis e militares que tomaram parte nas atrocidades. Dessa forma, foi criado um corpo com 

este propósito: A Comissão de Responsabilidade para responsabilização dos autores dos 

crimes de guerra que foram divididos em Atos que provocaram a Guerra Mundial e 

acompanharam o seu início e Violações das leis e costumes de guerra e das leis de 

humanidade117. 

Encontramos, então, uma crescente discussão acerca da responsabilização penal a 

nível internacional, tendo como matriz a defesa dos direitos humanos, embora a ideia fosse 

tacanha quanto a autonomia que poderia ser concedida pela comunidade internacional ao 

direito penal, haja vista a indiferença dos Estados, perante os crimes que perturbavam a ordem 

pública dentro do território de outros Estados, ser predominante, tendo ocorrido a mudança 

apenas com a construção da ideia dos direitos fundamentais e o fortalecimento dos direito 

humanos como uma fonte de direito partindo da doutrina universalista.  

Canonne, jusnaturalista, defendia a teoria da primazia do direito internacional 

como pressuposto de existência deste118, encontrava a norma positivada a nível internacional 

como mero instrumento declaratório do direito natural, admitindo o direito costumeiro 

firmado pela jurisprudência. Segundo ele, “o direito é geral e estende-se a todas as relações 
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humanas, mas todos os seus aspectos não são conhecidos; quando um conflito apresenta-se, 

ou ele será resolvido pelo direito positivo, ou a situação é inédita (frente às disposições 

normativas escritas) e o problema é resolvido pelo direito natural”119. 

Pella, já em 1919, falara da necessidade de mudança dos métodos de investigação 

no domínio do direito internacional público acerca da concepção de uma criminalidade 

coletiva dos Estados, bem como da inevitável criação de um código repressivo internacional e 

de uma jurisdição criminal internacional, ideias que a princípio nem sequer foram 

consideradas como via concreta para aplicação, só vindo a tomar forma e repercussão décadas 

depois120.  

Logo após a segunda grande guerra, André Gros, representante da França na 

Conferência Internacional em Julgamentos Militares em 1945, partindo do princípio, 

considerando o direito internacional existente, que uma guerra de agressão não seria um ato 

condenável, declarou que a França não aceitaria uma punição tardia sobre um ato que não 

seria, de fato, criminoso, tal como iniciar uma guerra de agressão, uma vez que em 

decorrência desta, o agressor só teria, como consequência dos seus atos, a obrigação de 

reparar os danos causados por suas ações, concluindo que não haveria crime na guerra de 

agressão, pois não cabia sanção criminal121. 

Embora pareça absurda tal afirmação, há de se considerar que a falta de uma 

codificação definindo os pressupostos e tipos penais do direito penal internacional deixava 

este vulnerável ao(s) Estado(s), o que em termos estritamente legais enfraquecia quaisquer 

disposições ad hoc que pudessem ser aplicadas em detrimento de práticas enquadradas, hoje, 

como crimes contra paz, de guerra, etc.  

Bazelaire e Cretin trazem dois fatores como sendo relevantes no desenvolvimento 

do direito penal internacional:  

 

O fortalecimento da ideia da recusa à impunidade e a realidade das atrocidades 

cometidas pelo mundo e que acreditávamos reservadas ao passado [...]  

Apenas a vitória militar não é uma resposta suficiente aos atos imputáveis aos chefes 

nazistas. [...] era necessário impor a sanção e a supremacia da lei sobre a força bruta 

e cínica com dois objetivos maiores: impedir o esquecimento e evitar o sentimento 

de impunidade122. 

  

                                                           
119 Ibidem. p.87. 
120 PELLA, Vespasien von. Vers l’unification du droit pénal par la création d’un institut international 

auprés de la  Société des Nations. Paris: Recueil Sirey, 1928, p. 7. 
121 Yearbook of International Law Comission. 1950. v. II. Nova Iorque: United Nations, 1957, p. 312. 
122 BAZELAIRE, Jean-Paul; CRETIN, Thierry. A Justiça Internacional: sua evolução, seu futuro: De 

Nuremberg a Haia. Barueri: Manole, 2004, p.42. 



 
 
 

61 
 

De fato, tornando-se a negação ao esquecimento e ao sentimento de impunidade 

dois motes que fizeram a comunidade internacional tomar atitudes de urgência, embora a 

fixação de um Estatuto definitivo, por razões justificáveis, tomou um longo caminho para se 

firmar. 

 

2.3 A UNIÃO ENTRE DIREITO PENAL E DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO: O 

DIREITO PENAL INTERNACIONAL 

 

Na idade média, a guerra era um instrumento de regulação do direito, quando as 

questões entre Estados não podiam ser politicamente resolvidas. Neste sentido, A.Gentili, em 

The Tree Books on The Law of War, definia a “guerra” como “uma justa e pública disputa de 

armas”, estando as partes beligerantes, legalmente, em pé de igualdade, sendo natural, para os 

dois lados, acreditarem que estariam suportando uma justa causa, sendo a ele atribuído o 

surgimento do conceito de soberania, revolucionando a teoria clássica de guerra justa123.  

Richard Zouch, seu sucessor, trouxe a fórmula do inter gentes, como indicativo de 

uma nova estrutura interestatal do direito internacional público europeu, distinguindo, de 

forma sistemática, as relações entre indivíduos, soberanias e sujeitos e entre as soberanias. 

Como membro político, membro da Câmara do Parlamento Inglês (House of Commons) e 

Magistrado, Zouch “legitimou os tipos correspondentes de guerra que não seriam interestatais, 

e, assim, pressupôs vários conceitos de direito internacional. Essas divisões e classificações 

evidenciavam as experiências das guerras coloniais, guerras civis religiosas e as novas guerras 

entre Estados, todas comuns na Inglaterra no período de Oliver Cromwell”124. 

O Prize Law, que envolve os Estados entre si beligerantes, era comum, no sentido 

de confiscar bens do inimigo (inclusive propriedades privadas), como uma forma de 

compensação pelos custos de guerra e de mitigar qualquer chance do Estado derrotado causar 

qualquer nova ameaça. Ocorria que não raramente os despojos de guerra iam muito além do 

razoavelmente aceito dentro das possíveis reivindicações legais. Bynkershoek traz conclusões 

acerca do direito internacional que se formava na Europa, a respeito da neutralidade deste, 

diante da igualdade de direito de ambas as partes beligerantes (æqualitas). Neste sentido, 

inclusive no tocante a um possível Estado neutro que viesse a ter relações com ambos os 

países em conflito, obrigado a manter uma æqualitas amicitiæ (igualdade de boas relações) 

                                                           
123 SCHRÖDER, Peter; ASBACH, Olaf (org). War, the State and the International Law in Seventeenth-

Century Europe. Farnham: Ashgate Publishing Limited, 2010, p. 86. 
124 SCHMITT, Carl. The Nomos of the Earth: in the International Law of the Jus Publicum Europaeum. Nova 
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com os envolvidos, a figura da justa causa estaria afastada, uma vez que as regras bélicas, no 

direito internacional do período, estariam separadas da questão substantiva, da justiça 

material. Neste diapasão, as partes envolvidas - beligerantes e espectadoras – tinham uma 

estrutura de direito internacional público de essência política, mas não legal no sentido de 

justiça. Havia uma dificuldade de manter essa separação do justum bellum e da justa causa, 

obrigando os Estados beligerantes a estabelecerem termos de aliança pela qual estariam 

obrigados. Fato este que implicava numa confusão da alternativa entre guerra e neutralidade, 

conflitante com a ideia de justa causa ou do próprio direito125. 

Mesmo com a figura do tratado de paz, utilizadas no direito de guerra, muitos 

Estados se desobrigavam das obrigações que firmavam. A própria igreja se indispunha 

quando não fosse do seu interesse, a exemplo do Tratado de Paz de Westphalia, em que o 

papa publicou uma bula em que: 

 

por certo conhecimento seu e pleno poder eclesiástico”, declarava certos artigos do 

tratado “nulos, vãos, inválidos, iníquos, injustos, condenados, reprovados, frívolos, 

sem nenhuma força ou efeito; e que ninguém é obrigado a observá-los ainda que 

tenham sido garantidos por um juramento... [...] para maior precaução, tanto quanto 

é necessário, pelos mesmos motivos, conhecimento, deliberação, e plenitude de 

poder, condenamos reprovamos, cassamos, anulamos, e privamos de toda força e 

efeito esses artigos... [...]” Esses procedimentos do papa, mui frequentes outrora, 

eram violações do direito das gentes, e diretamente contribuíram para destruir todos 

os laços que poderiam unir os povos, para sabotar os fundamentos da paz, ou para 

constituir o papa o único arbítrio de seus negócios [...]126. 

 

As guerras no século XVIII tornaram-se a forma corriqueira de ser feita “justiça” 

e alguns Estados, a exemplo da França ou Prússia, encontraram uma base firme nessa 

estrutura de ordem espacial pelo poder do território. Esse sistema possibilitou o suporte às 

guerras europeias que se tornaram sustentáculo dessa ordem legal internacional; reflexo da 

ordem política do período127. 

Vattel, ao tratar do jus gentium fez uma grande obra falando da soberania, da 

justiça internacional e, em especial, dos tratados, dando valiosas diretrizes para o seu 

firmamento. Em O Direito das Gentes, apresentou algumas disposições que seriam aplicáveis 

no período, embora não houvesse previsão expressa sobre tais direitos: 

O Direito de defesa que pertenceria a toda Nação ou o direito de resistir pela força 

a qualquer ataque contra ela e seus direitos, sendo este o fundamento da guerra defensiva; o 

direito de obter justiça, sendo este o direito de usar a força para obter justiça, se de outra 

                                                           
125 Ibidem, p.165. 
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forma não puder obtê-la, ou de perseguir o seu direito com o uso de armas, sendo este o 

fundamento da guerra ofensiva; O direito de punir uma injustiça ou defender-se dela, sendo a 

injustiça um ato internacional injurioso lato sensu, sendo este um direito à segurança; e o 

direito de todas as Nações se oporem contra aquela que menospreza abertamente a justiça, 

então devendo, sob a égide “da preservação do gênero humano” haver a repressão sobre este 

país128.   

Zaffaroni, ao tratar das origens do direito internacional público europeu, aponta 

que 

 

Quando os Estados assumiram o poder punitivo em detrimento das vítimas dos 

conflitos criminalizados, a luta deixou de ser o modo de estabelecer a verdade para 

resolver os conflitos, sendo substituída pela inquisitio [...]. As tentativas de conter a 

luta entre monarcas e de estabelecer relações mais ou menos pacíficas entre eles, 

foram configurando o direito internacional público que, por não dispor de uma 

organização internacional capaz de suprimir as guerras, foi considerado um direito 

anárquico, contra o que reagiram os teóricos, argumentando que a anarquia é o 

contrário de direito*. Tratam-se de duas configurações simultâneas e díspares, ou 

seja, o critério da verdade por luta ou guerra foi transferido ao direito internacional, 

ao mesmo tempo em que a verdade por inquisitio colonizava todo o saber a partir do 

criminoso. O fenômeno não foi bem analisado, mas é necessário apontar que o 

confisco da vítima foi o instrumento de poder que permitiu a corporativização social 

e, com ela, o recrutamento de grandes exércitos para as guerras, que geraram o 

moderno direito internacional público. O critério de verdade por luta (guerra) não 

desapareceu do âmbito jurídico, mas foi transferido ao espaço internacional, o que 

demanda seu prévio cancelamento no espaço nacional. Trata-se de um fenômeno de 

poder bifronte (concentração do poder estatal e quebra do poder feudal) com 

discursos legitimantes assimétricos. 129.  

  

O direito penal internacional tem sua essência (e nele permanece, denotando sua 

dependência) no Direito Internacional Público, surgindo ao final da primeira guerra mundial, 

tendo como marco inicial o Tratado de Versalhes, como assinala Mir: 

 

Os primeiros intentos de criar um direito penal internacional, prescindindo de 

antecedentes mais antigos, remontam ao Tratado de Versalhes e aos anos que 

seguiram à Primeira Guerra Mundial (devendo destacar-se o trabalho realizado pela 

Asociación international de Derecho penal, la Sociedad de Naciones e, no plano 

doutrinário, pelo francês Donnedieu de Vabres, o romeno Pella e o espanhol 

Saldaña). Durante a segunda Guerra Mundial os aliados anunciaram seu propósito 

de castigar a os culpados pelos crimes de guerra (Declarações de Saint Jame´s 

Palace de 13 de janeiro de 1942 e de Moscou de 1º de novembro de 1943) e em 

cumprimento do mesmo, uma comissão quadripartida (EUA, Inglaterra, França e 

Rússia) aprovou o Estatuto de Londres de 8 de agosto 1945, que serviu de base para 

o processo de Nuremberg contra os grandes criminosos de guerra alemães. [...] 

Desde o ponto de vista jurídico a experiência foi sumamente criticável, pois o 

Tribunal de Nuremberg não era um órgão da comunidade internacional (estava 
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integrado unicamente por representantes das quatro principais potencias vencedoras) 

[...]. Se infringiu o principio da legalidade dos delitos e das penas, pois o Estatuto de 

Londres [...] e a Carta Do Tribunal Militar Internacional para o extremo Oriente de 

19 de janeiro de 1946 eram posteriores a os fatos enunciados130. 

 

Sensíveis permaneceram as relações do direito criminal e do direito internacional 

público. Elas multiplicaram-se, enquanto que - com a agilidade crescente dos meios de 

comunicação, da interpenetração econômica e cultural dos países civilizados - a comunidade 

internacional aproximava-se. Após a Primeira Guerra Mundial, as grandes mentes 

conceberam a ideia de um direito penal interestatal, submetendo os governos culpados de 

infrações conduzidas contra a ordem universal a sanções análogas, senão parecidas, com 

aquelas que acometiam delinquentes comuns. Uma nova incriminação, visando ao delito de 

propaganda da guerra de agressão, perfilou-se nas novas legislações polonesa (1932) e 

romena (1937) e após a Segunda Guerra Mundial, essas concessões começaram a ser 

aplicadas no estatuto de Londres (8 de agosto de 1945) e, consequentemente no processo de 

Nuremberg131. 

Da tentativa de codificação de crimes internacionais, partindo do Tratado de 

Versalhes, a questão desenvolveu-se por duas correntes: a dos alemães, partindo do princípio 

de soberania dos estados, afirmando que apenas estes poderiam ser responsabilizados 

internacionalmente, e a corrente dos ingleses que afirmavam poder, também, os indivíduos 

serem responsabilizados pelo direito internacional. Ganhou força o debate já no final da 

Segunda Guerra Mundial, quando surgiu a possibilidade de julgar os chefes das potências do 

Eixo, especialmente os da Alemanha nazista, com o Tribunal de Nuremberg e Tóquio, quando 

houve uma assimetria na valoração dos casos concretos tratados, quebrando princípios que 

são garantias limitadoras do poder punitivo incorporadas ao direito penal liberal – e.g. 

princípio da legalidade ou juiz natural132.  

A essa altura, segundo Glaser, a ideia de soberania – outrora tida como onipotente 

e irresponsável, anulando o homem – fica defasada em sua concepção original, passando a 

surgir um novo conceito de Estado, que seria apenas um sistema de relações entre os homens 

que o compõe, esse conceito abriu caminho no desenvolvimento da doutrina do direito penal 

internacional, passando a ser considerado:  
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Um axioma, o fato de que o Estado é subordinado ao direito e que a ideia de direito 

é independente da ideia da Estado que aquela é interior e superior a esta. [...] A 

comunidade formada por um conjunto de Estados só pode ter exatamente a mesma 

estrutura humana que a sociedade interna a estes mesmos Estados. Ela é pura e 

simplesmente composta por indivíduos agrupados em nações. Disso, resulta que o 

direito internacional possui exatamente o mesmo fundamento que o direito penal 

interno: ele é igualmente um produto social. Como disse com toda razão Politis: 

“qualquer que seja o meio social em que se aplique, o direito tem sempre o mesmo 

fundamento por possuir sempre o mesmo fim, ele visa só e somente o homem”133.   

 

O direito penal internacional teve como último marco na sua evolução a 

elaboração do Estatuto de Roma que foi constituído, como já dito, tentando adequar-se às 

exigências de muitos – e, ainda assim, rejeitado por uma expressiva soma de países –, 

conjugando normas características de diferentes – mas relevantes – ordenamentos e tradições 

jurídicas legais, sendo o primeiro esforço mútuo na busca de estabelecer um sistema jurídico 

criminal internacional positivado em forma de tratado, tendo sido aprovado com 120 votos a 

favor, 7 contrários e 21 abstenções, tendo atualmente 121 Estados-partes134.  

A existência da norma remete à limitação do poder estatal em sua intervenção à 

liberdade do indivíduo. A liberdade individual seria um direito natural, portanto não 

necessitando qualquer positivação a respeito, sendo uma consequência sine qua non do direito 

à vida. Desta relação, não surge a necessidade de compor-se uma relação jurídica entre o 

Estado e o cidadão, confiando a ele o direito à liberdade. É imperiosa a necessidade de 

legitimação do poder de controle (ameaça) e ação (punição) do Estado, contudo, por ser 

autopoiética, esta legitimação não pode conferir ao Estado o livre direito de intervenção. 

Neste sentido, as normas devem estar presentes de forma universal na intervenção Estatal e, 

apenas, quando esta for fundamental à garantia do pleno exercício das liberdades individuais e 

coletivas135. 

Para Glaser, o passo mais importante e, ao mesmo tempo, mais corajoso para o 

reconhecimento do indivíduo enquanto sujeito de direitos e deveres no direito internacional 

foi dado após a Segunda Guerra Mundial, quando começou a haver uma manifestação 

característica, na esfera política internacional, com a proteção do indivíduo. A dignidade da 

pessoa humana foi posta em evidência em todas as manifestações, atos e declarações que se 

referiam às relações e à colaboração entre as nações, neste período. Basta lembrar da famosa 

mensagem do presidente Roosevelt ao Congresso, em 6 de janeiro de 1941, na qual ele 
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enuncia as quatro liberdades humanas essenciais, considerando-as como o fundamento do 

mundo vindouro; além da Carta do Atlântico, proclamada por Roosevelt e Churchill, em 14 

de agosto de 1941, preservando a integridade política/social dos envolvidos na segunda 

guerra, bem como as fundações que foram se estabelecendo (Vitórias dos Aliados e 

Conferência de Yalta) para a formação da Organização das Nações Unidas. Situações onde o 

homem é o assunto emblemático nas relações internacionais e no futuro que estava por vir. 

Essa tendência conduziu, em seguida, ao estabelecimento e à promulgação de atos de 

fundamental importância para a vida internacional, nos quais o homem foi expressamente 

reconhecido como sujeito de direitos e de deveres internacionais. Esses atos são a Carta das 

Nações Unidas e as Cartas ou os Estatutos dos Tribunais Militares Internacionais. Enquanto 

que a primeira tratou sobre os direitos, as segundas estabeleceram os deveres do homem136. 

 Como já é sabido, as Cartas dos Tribunais Militares Internacionais reconhecem 

inequivocadamente o princípio da responsabilidade individual por violações das obrigações 

internacionais, tais quais foram modeladas pelo costume ou precisadas no direito 

convencional, nos tratados ou convenções internacionais 

Partindo para a legitimação da intervenção internacional sobre órgãos (indivíduos 

que componham algum dos poderes – legislativo, executivo, judiciário) ou militares, 

submetidos originariamente a ordenamentos de Estados soberanos, constatamos que muitas 

das disposições normativas – in casu, do Estatuto de Roma –, que tratam de questões 

processuais ou materiais acerca dos casos passíveis de intervenção internacional, carecem dos 

fundamentos do princípio da legalidade, sendo este o fundamento essencial para a 

constituição da norma reguladora das intervenções – de nível nacional ou internacional – 

sobre o indivíduo. 

No caso da esfera militar, a liberdade individual foi selada por disposições de 

responsabilidade positiva e negativa impostas aos subalternos, em função da estrutura 

hierárquica das forças armadas. Neste sentido, maior se mostra a necessidade de disposições 

normativas claras e precisas quando tratarem da imputação de um fato ilícito a um agente. 

Todavia, isso não se verifica e, além, chega à responsabilização objetiva do indivíduo, 

responsabilizando-o por ato de outrem, como veremos.  

Roxin, ao criticar a atual estrutura de um direito penal internacional, bem explica 

a necessidade de criação de um Código Penal mundial, no âmbito do direito penal 

internacional, havendo, antes, a necessidade de uma união ou trabalho doutrinário sinergético 
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– posto que, na prática, existem uma série de bloqueios que impedem um trabalho científico 

em torno da elaboração de um direito penal internacional, sendo sopesado muito mais fatores 

políticos –, no sentido de trazer clareza e objetividade na positivação dos institutos existentes 

no Direito Penal nacional de todos os países, bem como dos tipos penais, auxiliando a 

jurisprudência internacional na resolução e aplicação das penalidades. Em longo prazo, o 

Tribunal Penal Internacional não será suficiente, com os poucos e vagos tipos que foram 

elaborados em seu Estatuto, seguindo o exemplo do Tribunal de Nuremberg, pela via do 

Direito Internacional Consuetudinário. É certo que ações genocidas e delitos contra a 

humanidade devem ser punidos, não importando suas circunstâncias – uma vez que o efeito 

preventivo de um direito penal internacional efetivo, onde um criminoso não consiga escapar 

do cumprimento da norma, poderá ter um espectro de incidência maior que o direito penal 

interno. Contudo, tipos como os do Estatuto de Roma são:  

 

[...] elásticos e imprecisos e não resistem às exigências de certeza que foram 

internacionalmente reconhecidas desde o antigo direito penal interestatal. Eles 

podem ser desviados a um abuso político e, em tal caso, criar mais conflitos 

internacionais [...]. Por isso se explica a atual reserva de alguns países frente a tal 

tribunal competente para todo o mundo. Esta desconfiança somente poderá superar-

se através da elaboração de uma obra regulamentária exata e capaz de consenso no 

direito penal internacional. Para a ciência a ciência jurídico-penal que vai cooperar 

neste campo com o direito internacional público, abre-se, aqui, um campo de 

trabalho completamente novo. Os tipos delitivos não são os mesmos que no direito 

penal interestatal e, em grande parte, têm que ser criados ou devem ser dados 

contornos a eles. Também, para o aspecto do procedimento de tal Tribunal 

Internacional, deverá ser criada uma codificação137.  

 

 Ao tratar o direito costumeiro, Ripolles nos diz que o direito penal internacional é 

fortalecido pelo seu pressuposto consuetudinário que prenuncia seu enraizamento contra as 

dificuldades técnicas e políticas à espreita, revelando duas funções, como fonte do direito 

penal de extraterritorialidade:  

 

[...] da progressiva diminuição da dimensão internacional, procurando ceder às 

disposições de ordenamentos mais legalistas, qual seja a Declaração dos Direitos do 

Homem ou a Convenção sobre o genocídio, e de certa preponderância ao puramente 

penal (penal internacional) aonde, por razões históricas e políticas óbvias, não se 

pode chegar até agora a uma pureza dogmática legalista como a existente em certos 

países [...]138.  

 

                                                           
137 ROXIN, Claus. La Teoría del delito en la discusión actual. Trad. Manuel A. Abanto Vásquez. Lima: 

Grijey, 2007, p.31. 
138 RIPOLLES, Antonio Quintano. op. cit. p. 78-79. 
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No contexto internacional, o costume está sobreposto, inclusive como sendo uma 

das principais fontes do direito formal, sendo esta uma forma de projeção daquela. Contudo, a 

norma positivada a nível “internacional penal”, devida a coadunação de diversos costumes 

jurídicos dos vários ordenamentos envolvidos, tem dificuldades de estabelecer-se de forma 

sólida – in casu, carecendo de uma ou algumas das características preconizadas nos sub-

princípios da legalidade. 

Já no início do século XX, Vabres considerava não só a fonte legislativa, como 

também a jurisprudencial “para obter a ubiquidade da repressão”, substituindo a pluralidade 

de sistemas nacionais, caracterizado no direito penal de extraterritorialidade, pela unidade de 

um sistema de direito penal internacional139. 

Em verdade, há certa dificuldade de operabilidade do direito penal internacional, 

segundo Ripolles, constatadas as imprecisões, “de cuja obscuridade lamentam constantemente 

os juristas de todas as procedências, se unindo aqui a diversidade antagônica da dimensão 

apresentada nos ramos jurídicos que se unem [...]” e segue:  

 

Enquanto que no Direito Internacional Ordinário a qualidade de fonte nada foge ao 

costume, exibindo o ranking de número dois de prioridade do consagrado art. 38 do 

Estatuto do Tribunal de Justiça, na tradição criminal, feita de legalismo estrito, com 

aparente unicidade de fonte à lei, essa condição parece absolutamente incompatível 

com suas essências. Assim, levantados esses elementos, a reconciliação parece 

impossível, e é, certamente, se não se sacrificam posições tradicionais de um e de 

outro lado; do direito internacional, as leis consuetudinárias, e do penal, o legalismo 

estrito [...]140.  

 

 Pella, ao contrário dos adeptos do arbítrio judicial a nível internacional, acreditava na 

imprescindibilidade da tipificação das ações consideradas como crimes contra a paz, contra a 

humanidade, de guerra, para assegurar a repressão destes, em condições de não permitirem 

qualquer tipo de críticas, do contrário, alimentando (como ocorrem) incertezas e 

arbitrariedades, sendo inevitável a lei escrita como meio de manter e garantir a ordem 

internacional, mantendo-se, pela força da equidade e da razão. Nas palavras dele:  

 

[...] devemos considerá-lo da mesma forma que os antigos legisladores o 

consideravam: comom uma lex sacro sancta quæ reges ipsos adstringit (lei 

sacrossanta que coage até os próprios reis). Por nenhum motivo, poder-se-ia 

justificar, nem desculpar, no futuro, a recusa em consagrar-se tal princípio141. 

 

                                                           
139 VABRES, Principes modernes de droit pénal internacional. Paris: Recueil Sirey, 1928, p. 383. 
140 RIPOLLES, Antonio Quintano. op. cit. p.76. 
141 Yearbook of international law comission. 1950. Vol.II. New York: United Nations, 1957. p.314. 
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Em análise ao direito penal internacional, ficam claras as dificuldades que 

surgiram com a criação deste novo ramo, havendo um grande esforço político para possibilitar 

a construção de um ordenamento que controlasse a atividade dos participantes em diversos 

âmbitos, aplicando uma estrutura e estratégia diversas, com valores diversos pata alcançar 

uma série de fins ligados aos valores compartilhados pela comunidade internacional.  

Contudo, enquanto disciplina científica, o direito penal internacional é resultado da 

convergência de ramos fundamentais do Direito e, consequentemente, encontra-se afetado 

pela dicotomia de suas premissas doutrinárias fundamentais. Bassiouni bem explana essa 

questão ao precisar que: 

 

São as divergências doutrinais divergentes entre o direito internacional e o direito 

penal que determinaram que o direito penal internacional se configura como uma 

“personalidade dividida”, característica que dificultou o seu desenvolvimento. A 

esse respeito, basta constatar que o direito internacional é um sistema jurídico 

construído sob a presunção de consenso e submissão voluntária de seus principais 

sujeitos (os Estados), cujas relações se estabelecem em pé de igualdade, sem que 

nenhuma autoridade superior aplique os mandatos do sistema, e que, por outro lado, 

o Direito Penal, em todos os direitos internos, supões processos de tomada de 

decisão de maneira vertical, apoiados sobre meios coercitivos em ordem à aplicação 

dos mandatos do sistema. As diferenças entre os sistemas já são bem conhecidas [...] 

Se diferenciam em seus fins, enfoques, métodos e resultados. Isso explica, em 

grande medida, a falta de coesão e sentido de direção tão manifesta em todo o 

desenvolvimento do direito penal internacional142. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
142 BASSIOUNI, M.Cherif. Derecho Penal Internacional: Proyecto de codigo penal internacional. Madrid: 

Tecnos. 1984, p.77. 
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3º CAPÍTULO – FONTES DO DIREITO PENAL INTERNACIONAL E O PRINCÍPIO DA 

LEGALIDADE 

 

3.1 INTRÓITO 

 

Até o início do século XIX, ou até da Primeira Guerra Mundial, a doutrina 

majoritária não compartilhava da ideia de existência de um direito penal material de fonte 

internacional. No período, o próprio direito internacional público era ramo deveras “frágil e 

quebradiço”, defendido por poucos idealistas e alvo preferido dos positivistas céticos, sendo 

essa uma possibilidade remota, não sendo sequer a figura do indivíduo considerada como 

objeto de análise a nível internacional. Destarte, o direito penal de extraterritorialidade, com 

fundação nas teorias estatutárias dos conflitos de leis, determinados pelos jus commune, e 

assemelhados ao direito internacional privado (DIPr), era considerado o próprio direito de 

característica internacional, “de vocação universal – enquanto resultado da elaboração 

prudencial a partir das normas do corpus júris, descendente direto do jus gentium romano”, 

ficando o termo “internacional” adstrito a ele143.   

Ainda, no período de desenvolvimento do direito penal de extraterritorialidade, 

discutia-se, no período entre guerras, sobre a delimitação espacial do direito penal em caráter 

internacional. Das críticas advindas dos critérios de aplicação e da legitimidade de aplicação 

extraterritorial da norma penal, começou a haver o esboço do direito penal internacional, 

como um direito penal de fonte e natureza internacional. Com as subsequentes devastações 

bélicas que abalaram a humanidade, ficou clara a necessidade de criação de um direito penal 

uniforme. 

Pella foi um dos pioneiros a trabalhar a ideia de uma codificação de ordem 

internacional, expressando sua posição acerca da unificação do direito penal à AIDP e em 

1919, na Faculdade de Direito de Paris, levando algumas teorizações sobre a criação de um 

direito penal interestadual, de forma a estabelecer o edifício desse novo ramo com base nos 

princípios da justiça e ordem internacional. Nessa linha, ele encontrou um novo horizonte 

para o direito penal, partindo da ideia de ordem como pressuposto da justiça universal e 

desmembrando-a em ordem social em geral, ordem política de cada Estado e ordem 

internacional, sendo ameaçada, quanto à paz e ao direito, pelos crimes ordinários, políticos e 

internacionais respectivamente, tendo, este último, um novo significado. O crime 

                                                           
143 LEITE, Inês. op. cit. p.114-115. 
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internacional atinge a comunidade internacional materialmente e nos seus próprios 

fundamentos, ameaçando a perpetuação das relações pacíficas e harmônicas entre os Estados. 

Visto isso, houve uma tentativa de modificação da metodologia de investigação no ramo do 

direito internacional público, introduzindo um novo conceito de criminalidade coletiva de 

Estados, com a criação de um código internacional repressivo e de um tribunal penal 

internacional, sendo apresentadas propostas em 1925, na Conferência de Washington e por 

duas grandes instituições, quais seriam a AIDP com seu congresso de 1926 em Bruxelas e a 

Associação de Direito Internacional que teve sua conferência no mesmo ano, em Viena144, a 

partir daí, surgindo uma preocupação com a possibilidade da existência de um tribunal penal 

internacional de caráter permanente e o reconhecimento da responsabilização individual a 

nível internacional, em razão dos crimes de guerra, contra a paz, e crimes comuns, contudo 

sem os traços de materialização da jurisdição internacional.    

Não obstante os esforços dos doutrinadores à l’avant-garde no direito penal 

internacional, com a eclosão da 2ª Grande Guerra, os estudos sofreram um retardo, só vindo a 

ressurgir o debate com muito mais vigor e participação após essa fase, estando todos os 

envolvidos abalados sob todas as formas com o horror causado pela violência e pelos eventos 

monstruosos ocorridos no período belicoso. Fundados e inspirados pelas lúgubres 

experiências da guerra, após a Segunda Grande Guerra, os Estados firmaram um esforço 

coletivo, no sentido de criação de mecanismos jurídicos capazes de responsabilizar os atos 

cometidos e garantir a manutenção da paz entre Estados, sob ameaça de sanções 

internacionais de natureza penal. 

Nesse período, houve o maior esforço dos juristas, através da AIDP, em 

cooperação com os Estados, para a criação do direito penal internacional, surgindo, com o 

Tratado de Londres, de 8 de Agosto de 1945, a constituição  de um Tribunal Militar 

Internacional – Tribunal Militar de Nuremberg – e seu respectivo Estatuto, estabelecendo-se 

um conjunto de normas relativas aos crimes de guerra, que serviriam de base aos julgamentos 

de Nuremberg145. 

Nos trabalhos realizados pela Associação Internacional de Direito Penal, o 

princípio da primazia da lei penal internacional foi defendido e aceito, sendo criada uma 

disposição para que este fosse previsto num futuro Código Penal Internacional, pois não seria 

o interesse nacional que se faria visar na perpetração dos crimes internacionais, mas sim de 

                                                           
144 PELLA, Vespasien von. op cit. p.6-7. 
145 LEITE, Inês. op. cit. p.118. 
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um “interesse universal”, tratando-se da “paz e da segurança da humanidade consideradas, 

assim, como um bem jurídico pertencente à comunidade dos Estados146. 

Pella foi inexorável na sua defesa à primazia da legalidade, deixando claro que o 

princípio nullum crimen nulla pœna não se limita à soberania dos Estados. Contudo, não 

podendo ser dito que as penas impostas aos agressores - na segunda guerra – sejam injustas, 

posto que aqueles sabiam do caráter odioso de sua conduta, ferindo inclusive disposições 

tratadísticas pré-existentes, neste contexto sendo correta a aplicação do princípio de justiça 

para aplicação da sanção. 

O professor Jean-André Roux, conselheiro honorário da Corte de Cassação da 

França também expressou sua preocupação quanto à preservação do princípio frente à 

jurisdição penal internacional: 

 

A máxima nullum crimen nulla pœna sine lege, rapidamente abandonada por autores 

importantíssimos, deve reger o direito criminal entre as nações da mesma forma que 

ela domina o direito penal nacional. Quanto maior for a carga de procedimentos do 

delinquente, mais precisas devem ser as condições que regulamentam sua 

responsabilidade penal e determinam as sanções que este incorre147. 

 

Ainda hoje, existem aqueles que defendem a lei escrita como fundamento para 

uma ordem jurídica internacional. No mesmo sentido, Kai Ambos expõe que a criação do 

Estatuto de Roma não é dogmaticamente um modelo internacional de código de direito penal 

e processual penal. Sendo este uma tentativa de erigir um sistema de justiça criminal a partir 

da junção de mais de cento e cinquenta países em um documento que pudesse atender 

minimamente aos anseios de cada delegação presente em Roma ao tempo de sua criação148.   

Após a 2ª grande guerra mundial, houve uma grande preocupação com os direitos 

humanos, havendo, então, o desenvolvimento das matrizes do direito penal internacional, 

como base para garantir a ordem internacional. Não obstante o princípio da legalidade ter, no 

mesmo caminho, ganhado repercussão e ter sido citado e/ou previsto nos arcabouços 

normativos dos Tribunais, tanto ele em seus sub-princípios (nullum crimen sine lege certa, 

stricta, scripta, prævia) quanto outros princípios do direito penal (princípio do juiz e 

promotor natural, imparcialidade, humanidade, adequação social, quiçá da insignificância) 

foram mitigados ou abandonados em detrimento da funcionalidade dos mecanismos dispostos 

para aplicação do nascido direito penal internacional pelos Tribunais ad hoc.  

                                                           
146 Ibidem, p. 309-310. 
147 Yearbook of International Law Comission. 1950. v. II. Nova Iorque: United Nations, 1957, p. 314. 
148 AMBOS, Kai. op. cit. p. 26. 
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É fato notório que todos os tribunais ad hoc foram instituídos post factum (em 

confronto com os princípios do juiz e promotor natural, bem como do nullum crimen nulla 

poena sine lege prævia), bem como seus tipos incriminadores – muitas vezes abstratos - 

positivados em seus estatutos, valendo-se de costumes e princípios gerais na busca de 

legitimação das suas decisões e da própria existência destes. Não desconsiderando o fato da 

necessidade de primazia de certos princípios gerais do direito para garantir o fortalecimento 

pela efetividade do direito penal internacional em formação, muitas das disposições 

apresentadas e posturas políticas para realização dos julgamentos, demonstraram a carência de 

técnica ao serem estatuídos e a falta de integridade ao direito em favor de interesses políticos 

ou por circunstâncias geopolíticas (dos Estados mais fortes ou vencedores, no caso das 

guerras). Falhas que se manifestaram e se agregaram ao desenvolvimento desse ramo do 

direito internacional público, perpetuando tais ranços junto ao desenvolvimento da matéria do 

direito penal internacional. 

Os princípios gerais do direito que em hipótese alguma são admitidos no direito 

penal tradicional, mas remetem a um retorno do direito natural como forma de legitimação 

dos seus preceitos, no direito penal internacional, a princípio, sob a figura dos direitos 

humanos149, trazidos aqueles como fundamento na defesa destes, contra os abusos praticados 

internacionalmente e contra a impunidade existente. Princípios que poderiam ser invocados na 

fundamentação do juiz, mesmo sem previsão expressa em nenhum ordenamento no mundo, 

todavia reconhecido pelas nações150.  

 

3.2 FONTES DO DIREITO PENAL INTERNACIONAL 

 

Apesar de alguns citarem o julgamento de Peter von Hagenbach, com o elemento 

“responsabilidade de comando do superior”, em 1474, como sendo o primeiro tribunal com 

julgamento de caráter penal internacional, a impressão que se tem, na verdade, é a de que num 

período de constantes guerras de conquistas, com pouca ou nenhuma diplomacia entre os 

territórios, sendo a própria ideia de soberania algo relativo, quando territórios eram vendidos e 

conquistados constantemente, e seus Estados dispostos numa estrutura eminentemente 

monárquica, onde as acusações feitas pelo acusado,  de taxações, estupros e excessos eram tão 

comuns pelos suseranos, o julgamento que resultou a morte do governador Hagenbach não 

parece ter sido legítima, certo que a constituição do tribunal se deu em circunstâncias que não 

                                                           
149 Sobre a relação dos princípios gerais do direito e direito natural: ASÚA, Luis Jiménez. op. cit. p.90. 
150 Remissão ao art.21 tratado no próximo capítulo. 
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sobressaltavam o ordenamento e pouco claras do ponto de vista dos costumes em relação aos 

territórios conquistados, ou mesmo pela falta caráter internacional dentro do escopo 

hodiernamente analisado – i.e. dos direitos humanos e do interesse comum da comunidade 

internacional em torno da proteção dos direitos fundamentais dos indivíduos, 

consequentemente havendo preocupação com as ações, mas não com o território, como no 

caso supracitado com as atrocidades cometidas após a tomada de Breisach por meio de 

negociatas, mostrando-se anacrônica a referência desse evento histórico como marco dos 

tribunais penais internacionais151.  

Nesse diapasão, podemos considerar que o fenômeno do direito penal 

internacional surge, apenas, na primeira metade do século XX, tendo suas origens em dois 

ramos do direito, quais seriam o direito internacional público e o direito penal propriamente 

dito, embora a doutrina tenha desenvolvido sobremaneira os elementos do direito penal 

tradicional para fins de aplicação extraterritorial (direito penal de extraterritorialidade), 

estabelecendo os limites do mesmo, e, a princípio descartando a possibilidade de existência de 

um direito penal eminentemente internacional. O direito internacional público acabou por 

tornar-se matriz do direito penal a nível internacional, com diversos encontros da comunidade 

internacional para discussão da construção desse novo ramo do direito.  

Não obstante as diretrizes e profundidade do estudo no direito comparado e das 

demandas internacionais, sobretudo, no pós-guerra, a o direito penal não se fez suficiente, no 

período, para criar uma estrutura de direito penal, de jurisdição internacional, autônomo. 

Fosse pela construção sinergética de tradições jurídicas diversas (levando, inevitavelmente, a 

situações conflitantes), fosse pelas pontuais insuficiências de aplicação da pena e 

configuração do crime e culpa, acabou-se fazendo uma reconstrução do direito penal dentro 

do direito internacional público que deixou de ser apenas matriz do novo ramo, para unir-se à 

estrutura deste, com suas fontes, dando maior viabilidade de aplicação do, então, direito penal 

internacional, ao mesmo tempo, mitigando a incidência de mecanismos essenciais do direito 

penal tradicional.   

Destarte, firma-se uma dualidade paradoxal das fontes do direito internacional 

público e do direito penal, considerando no direito penal, a máxima absoluta de sua 

dogmática: o nullum crimen nulla pœna sine lege, nullum crimen nulla pœna sine culpa, em 

contraponto aos costumes e princípios gerais do direito que são fonte do DIP, ao lado dos 

                                                           
151http://www.icrc.org/eng/resources/result/index.jsp?action=w2g_redirect&txtQuery=57JQ2X ; 

http://assets.cambridge.org/97805218/81258/excerpt/9780521881258_excerpt.pdf. 

Acesso em setembro de 2013. 

http://www.icrc.org/eng/resources/result/index.jsp?action=w2g_redirect&txtQuery=57JQ2X
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tratados e convenções estabelecidas nas conferências. Paradoxo este que fragmenta ou, 

noutras palavras desnaturaliza o direito penal, então, caracterizando-se como complemento 

legal da política de aplicação do DIP.     

Ripolles afirmou que o caminho a ser assentado na nova estrutura do direito penal 

internacional não poderia ser outro que não fosse:  

 

o fortalecimento dos altos valores ontológicos  do jusnaturalismo, suficientemente 

robustos, com uns ou outros nomes, na ideologia e sensibilidade moderna, era 

permitir favoráveis augúrios. Em outras palavras, no direito que nasce, hão de operar 

prevalentemente, para que seja eficiente, as fontes materiais ou racionais, sobre as, 

até agora entendidas por formais, superpondo [...] o donné idéel e o historique à 

pureza normativa formal152. 

 

Não obstante a concordância com a necessidade da Common Law, se considerado 

o período de formação do direito penal internacional, não podemos perpetuar uma 

metodologia que serviu como mecanismo de adaptação desse novo ramo do direito 

internacional público e que, a cada passo para o desenvolvimento do direito penal 

internacional, perde a sua função elementar, passando a servir como meio para escopos 

políticos ou abertura para equívocos metodológicos na interpretação do direito. A Common 

Law é lex non scripta, tendo uma nítida diferença entre com a lex scripta, mas não pelo 

simples fato de ser escrita ou promulgada, mas pela forma de existência, pela autoridade que 

formou esses dois tipos de direito. Da mesma forma que se constrói a lex non scripta pela 

comunidade, ligando-se ao caso concreto, pela força do costume, as normas positivas dadas 

como adequadas ao caso concreto com seu devido enquadramento, também existem na 

jurisdição inglesa, contudo só existem porque já havia o uso imemorial daquele costume que 

formou o espectro do direito posteriormente positivado153.    

Doutro lado, como complemento às fontes formais diretas (i.e. convenções 

internacionais, costumes e princípios gerais do direito), existem as fontes formais indiretas, 

figuradas pelas decisões judiciais, em especial dos Tribunais supranacionais (i.e. Tribunais ad 

hoc) e da doutrina dos expoentes no direito internacional (in casu, do direito penal 

internacional), em conformidade com o Art.38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça 

que, embora não alcance as questões penais, lastreia a aplicação do direito pelo TPI. 

Kai Ambos, ao tratar do art.38, entende que o mais importante para a atividade 

judicante criadora do direito é o fato dos tribunais competentes (diretamente ou indiretamente, 

                                                           
152 RIPOLLES, Antonio Quintano. op. cit. p. 54. 
153 BLACKSTONE, W. Commentaries on the Law of England. 4 vol. Oxford: Oxford University Press, 1767, 

p. 79-80. 
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através do direito doméstico) aplicarem o direito internacional. Assim, havendo uma maior 

abertura para o chamamento, mesmo que de forma dativa, de tribunais internacionais, 

nacionais ou tribunais de ocupação, independentemente de sua natureza formal, de todo 

modo, materialmente, não podendo haver a indistinção entre as fontes emanadas dos tribunais 

supranacionais em suas jurisprudências e a jurisprudência penal internacional emanada dos 

tribunais nacionais. Sobre essa distinção, afirma:  

 

A jurisprudência dos casos tratados pelos tribunais supranacionais, especialmente 

com a decisão do caso Erdemovic, pacificam a visão sobre um peso normativo 

próprio na sua fundamentação do direito consuetudinário internacional pelo tribunal, 

podendo a jurisdição nacional influenciar indiretamente no desenvolvimento do 

direito penal internacional, pelas derivações do direito comparado ou como fonte 

subsidiária de direito, conforme artigo 38 (1) (d). O Estatuto de Roma reflete isso 

em seu artigo 21 (2), quando o significado das decisões prévias do TPI são frisadas. 

Deste modo, não se estabelece, contudo, um efeito vinculador da doutrina da stare 

decisis do common law, senão que a consideração de sentenças anteriores deixa-se 

ao critério da apreciação judicial154.  

 

Em caminho contrário, Reale derruba a posição da doutrina como fonte do direito, 

uma vez que ela não se estabelece como uma “estrutura de poder”, que seria um requisito 

essencial ao conceito de fonte. Tal fato não privaria, contudo, a doutrina de ter papel 

fundamental no desenvolvimento da ciência jurídica, tendo outra natureza a sua função, como 

pode ser verificado no confronto do que é produzido pelas fontes e o que é revelado pela 

doutrina.  

 

“As fontes de direito produzem modelos jurídicos prescritivos, ou, mais 

simplesmente, modelos jurídicos, isto é, estruturas normativas que, com caráter 

obrigatório (grifo nosso), disciplinam as distintas modalidades de relações sociais. 

[...] As fontes revelam modelos jurídicos que vinculam os comportamentos, a 

doutrina produz modelos dogmáticos, Isto é, esquemas teóricos, cuja finalidade é 

determinar: a) como as fontes podem produzir modelos jurídicos válidos; b) que é 

que estes modelos significam; e c) como eles se correlacionam entre si para compor 

figuras, institutos e sistemas, ou seja, modelos de mais amplo repertório”155. 
 

Oppenheim, ao tratar a figura do consentimento como uma espécie de fonte, a 

coloca através de uma dupla manifestação: de consentimento expresso do Tratado e 

                                                           
154 “Während man nämlich in jenem Fall nacheinerneueren, insbesondere auf der Erdemovic-

Rechtsprechungdes ICTY beruhenden Ansicht von einem normative Eigengewicht der Rechtsprechung bei der 

Begründung von Völkergewohnheitsrecht wird ausgehen müssen, kann die nationale Judikatur die Entwicklung 

des Völkerstrafrechts nur indirekt über die rechtsvergleichende Herleitung allgemeiner Rechtsgrundsätze oder 

als subsidiäre Rechtsquellegemäß Art.38 (1)(d) IGH-Statutbeeinflussen. Das Rom-Statutträgtdem in Art.21 (2) 

Rechnung, wenndort die Bedeutung der “previous decisions” des IStGHbetontwird. Dabeiwird freilich nicht 

eine Bindungswirkung im Sinne der stare decisis-Lehre des common law etabliert, sondern die Berücksichtigung 

früherer Entscheidungen dem richterlichen Ermessenanheimgestellt” AMBOS, Kai. op. cit., p.48-49. 
155 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. São Paulo: Editora Saraiva, 1987, p. 176. 



 
 
 

77 
 

consentimento tácito do Costume, dando uma margem de abertura dentro do absolutismo 

legalista156. 

 Contudo, temos de observar que, a partir da manifestação do consentimento em 

função do costume, muitas das disposições tratadas pela jurisprudência penal internacional 

foram positivadas no Estatuto de Roma, bem como em Tribunais ad hoc anteriores, em 

obediência à legalidade, contudo, mostrando-se insuficientes, pelo pouco tempo de existência 

e pelo desinteresse em retirar o poder dos magistrados do TPI.  

 

3.2.1 JURISPRUDÊNCIA COMO FONTE DO DIREITO PENAL INTERNACIONAL: OS 

TRIBUNAIS AD HOC 

 

Há de se considerar que as pretensões penais internacionais surgiram já na 

primeira guerra mundial, através das nações vencedoras. O tratado de Versalhes, os acordos 

de Londres e o Estatuto do IMTFE (Tóquio) apontam que as potencias vencedoras atuaram, a 

princípio, por si mesmas e em menor medida, em contrapartida, como representantes da 

comunidade internacional. Sobre isso Werle aponta que: 

 

 Prioritariamente, o poder penal nesses casos foi derivado, ainda, pela consternação 

imediata das potências vencedoras, frente aos crimes internacionais a sancionar. 

Entretanto, particularmente no Acordo de Londres - para formulação do ETMI -, se 

encontram formulações que vão mais além do que esta postura de fundamentação e 

que insinuam que as potências vencedoras pretendem atuar ao mesmo tempo em 

interesse da comunidade internacional em seu conjunto, corporificada através das 

Nações Unidas. O passo para uma fundamentação do poder penal originariamente 

internacional, invocaram as Nações Unidas com o estabelecimento dos tribunais 

penais internacionais para a ex-Iugoslávia e Ruanda157. 

 

Sendo estes legitimados como órgãos subsidiários em interesse à realização de 

medidas para salvaguardar e restabelecer a paz e a seguridade internacional (art. 39, Carta da 

ONU).    

Observa-se a utilização do termo “jurisprudência” como fonte do direito penal 

internacional. Podemos verificar que este ramo do direito é um fenômeno recente e de 

incidência não corriqueira. A figura da jurisprudência tem origem na Common Law e como 

bem leciona o professor Miguel Reale:  

 

                                                           
156 OPPENHEIM apud RIPOLLES, Antoni Quitano. op. cit. p. 58. 
157 WERLE, Gerhard. Pasado, presente y futuro del tratamiento jurídico-penal de los crimines 

internacionales. Buenos Aires: Hammurabi, 2012, p.119. 
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“pela palavra “jurisprudência” (strictu sensu) devemos entender a forma de 

revelação do direito que se processa através do exercício da jurisdição, em virtude 

de uma sucessão harmônica de decisões dos tribunais [...] O Direito jurisprudencial 

não se forma através de uma ou três sentenças, mas exige uma série de julgados que 

guardem, entre si, uma linha essencial de continuidade e coerência”158. 

 

Não obstante a consideração do pequeno número de momentos que ensejaram a 

aplicação do direito intercalados no largo temporal dos séculos XX e XXI - embora 

pontualmente tenham sido aplicadas em larga escala - e o pouco tempo da recente disciplina 

que não regula situações que ensejam controle jurisdicional corriqueiro, não podemos deixar 

de caracterizar as séries de decisões que ocorreram em situações pontuais como 

configuradoras de uma fonte jurisprudencial. 

As decisões firmadas ao longo desses dois séculos foram suficientes para 

estabelecer novos paradigmas de aplicação do direito penal a determinadas circunstâncias 

materiais, influenciando o entendimento dos magistrados na análise dos casos concretos, 

muito embora a matéria incida uma série de discussões que podem levar à quebra desses 

recentes paradigmas estabelecidos.  

Noutro prisma – sendo este esteio para os caminhos da jurisprudência penal 

internacional – , há de ser considerada a unilateralidade de observância das regras de direito 

penal internacional, onde os Estado que têm relações de poder extremadas no contexto 

internacional, sempre escaparam, escapam e escaparão num futuro de médio, quiçá a longo 

prazo (não sendo o objetivo do autor profetizar o que for, mas chegando a essa conjectura 

através de uma indução lógica pela análise histórica dos conflitos existentes), da aplicação das 

normas de direito penal internacional, em função das suas ações delituosas em detrimento dos 

Estados mais fracos ou derrotados, também infratores, que são punidos de forma extremada. 

Como visto ao final do segundo capítulo, em citação de Bassiouni, as relações internacionais 

acerca da política criminal, seu sistema punitivo, dá-se de forma horizontalizada entre os 

Estados, fato que torna de difícil aplicação o direito, tendo em conta a necessidade de atenção 

aos interesses de cada membro da comunidade internacional, inviabilizando um sistema ideal 

de aplicação do direito penal internacional.  Essa afirmação resta evidente, findos os conflitos 

militares, onde só são analisados os atos praticados pelos perdedores, como exemplificado 

abaixo. 

Tal postura, de influência do interesse estatal, e não da comunidade internacional, 

sobre o direito penal internacional, cria um risco à segurança jurídica, em especial aos Estados 

que foram postos em condição de submissão através da violência, como pode ser observado 

                                                           
158 REALE, Miguel. op. cit. p.167-168. 
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desde as guerras do século passado, durante todo o período (e.g. Primeira Guerra Mundial; 

Segunda Guerra Mundial; Guerras de Independência das então colônias europeias na África), 

às guerras recentes (Guerra do Afeganistão [EUA]; Guerra do Iraque [EUA]; Guerra da 

Tchetchênia [URSS]; Guerra de Gaza [Israel]; et al). Nesse sentido, a atividade dos tribunais 

ad hoc de Nuremberg, Tóquio, ex-Iugoslávia e Ruanda apresentam pontos fracos que 

contaminam e transpassam a própria estrutura do direito estabelecido, sob a dupla perspectiva 

da persecução criminal e exoneração criminal.   

Atualmente, podemos constatar que as investigações são direcionadas aos países 

subdesenvolvidos (i.e. Estados africanos) como a república Democrática do Congo, Uganda, 

República Centroafricana (Chade), Sudão, sob pretexto de segurança para os Estados 

Europeus e reestruturação dos Estados Africanos159, com valorações e ações, por vezes, 

incoerentes, aplicando uma justiça arbitrária, refletindo uma política neocolonialista por parte 

dos países desenvolvidos do ocidente.  

 

3.2.2 OS JULGAMENTOS PELO TRIBUNAL DE NUREMBERG E OS NOVOS 

PARADÍGMAS DO DIREITO PENAL INTERNACIONAL: APLICAÇÃO DE DIREITO 

COSTUMEIRO E DE PRINCÍPIOS GERAIS DO DIREITO  

 

O processo de criação do Tribunal de Nuremberg sofreu dificuldades para seu 

firmamento. Os Chefes de Estado das grandes potências – Churchill e Roosevelt – ansiavam 

por condenar os Alemães e Japoneses às penas que lhes aprazessem. Houve uma tentativa, por 

meio da Conferência de Moscou, em outubro de 1943, que formou uma declaração160, onde, 

dentre as disposições, previa-se na Statement on Atrocities o direcionamento da competência 

para julgar os agressores por parte dos Estados agredidos, aplicando-se o direito penal interno, 

deixando ao tribunal internacional os fatos que tivessem repercussão grave 

transnacionalmente. Ocorre que os fundamentos eram precários, diante do esforço feito em 

torno do instituto que então repercutia pela comunidade internacional, quais seriam os direitos 

fundamentais do homem que em ensaios sobre a paz mundial, mais o choque pelo horror da 

guerra, levou à criação da declaração universal dos direitos do homem, pela ONU – o que 

denota, assim, uma repercussão internacional inevitável, decorrente dos crimes praticados em 

períodos anteriores recentes. Ao fim, a criação e sistematização do Tribunal de Nuremberg – 

                                                           
159 BESADA, Hany. Crafting an African Security Architecture: Adressing Regional Peace and Conflict in the 

21st Century. Burlington: Ashgate, 2010, p. 76-78. 
160 http://www.ibiblio.org/pha/policy/1943/431000a.html. Acesso em setembro 2013.  

http://www.ibiblio.org/pha/policy/1943/431000a.html
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que foi, inclusive, o mote para o Estatuto do Tribunal de Tóquio – só vieram com a Carta de 

Londres em meados de 1945.  

 

Não obstante a questionável legalidade do objeto de jurisdição do Tribunal, as três 

categorias de crimes internacionais na Corte de Nuremberg tornaram-se 

subsequentemente verdadeiramente e bem arraigadas no corpo do direito costumeiro 

do direito penal internacional. O status legal internacional dos então ditos 

“princípios de Nuremberg” foram endossados pela Assembléia Geral das Nações 

Unidas, logo depois do acórdão proferido no julgamento, e a inclusão das três 

categorias de crime reforça o status legal do qual usufruem161. 

 

Os principais crimes de guerra, decorrentes do nazismo alemão, foram alvo de 

investigação, processamento e julgamento pelo Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, 

sendo iniciado logo após a guerra, em novembro de 1945, trazendo à análise ações que se 

estendiam até mesmo antes da guerra, em virtude dos atos políticos eugênicos que eram 

indissociáveis dos preparativos para o início da grande guerra, havendo a persecução não só 

dos grupos organizados componentes do Estado, mas também dos indivíduos a ele 

vinculados, chegando a uma resolução em outubro de 1946.  

O Estatuto de Nuremberg, de agosto de 1945, trouxe, em seu artigo 6º, as 

seguintes disposições, acerca dos tipos passíveis de sofrerem punição, aplicando como regra, 

em princípio, a responsabilização individual: 

 

Os seguintes atos, qualquer um deles, são crimes passíveis de jurisdição do Tribunal 

pelo qual haverá a responsabilização individual:  

 

(a) Crimes contra a paz: nomeadamente, planejamento, preparação, iniciação ou 

travando uma guerra de agressão, ou uma guerra em violação dos tratados 

internacionais, acordos, ou garantias, participação em comum acordo, ou 

conspiração para cumprimento de qualquer das disposições anteriores;  

 

(b) Crimes de Guerra: nomeadamente, violações das leis e costumes de Guerra. Tais 

violações incluem, mas não a estas limitadas, homicídio, tratamento aos doentes ou 

deportação para trabalho escravo ou qualquer outro propósito à população civil, ou 

em territórios ocupados, homicídios, tratamento de prisioneiros de guerra doentes ou 

de marinheiros, morte de reféns, pilhagem de propriedade pública ou privada, 

destruição arbitrária de cidades, cidadelas ou vilarejos ou devastação injustificada 

por necessidade militar; 

  

(c) Crimes contra a humanidade: nomeadamente, homicídio, extermínio, 

escravização, deportação, e outras ações desumanas cometidas contra populações 

civis, antes ou durante a Guerra; ou perseguições de base política, racial ou religiosa 

em execução ou conexão com qualquer crime da jurisdição do Tribunal, havendo ou 

não violação da lei doméstica do país onde foi perpetrado.  

                                                           
161 KELLY, Michael J.; McCORMACK, Timothy L.H. Contributions of the Nuremberg Trial to the  Subsequent  

Development of International Law. In: BLUMENTHAL, David A.; McCORMACK, Timothy L.H. (org). The 

Legacy of Nuremberg: Civilising Influence or Institutionalised Veagence?. Leiden: Martinus Nijhoff 

Publishers, 2007, p.108. 
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Líderes, organizadores, instigadores e cúmplices participantes da formulação ou 

execução de um plano comum ou conspiração para cometer qualquer dos crimes 

citados anteriormente são responsáveis por todas as ações realizadas por qualquer 

pessoa que executou tais planos. 

  

Não havia, até então, nos tratados internacionais, disposição em torno dos “crimes 

contra a paz”. Embora ainda que positivadas as normas de forma genérica (e.g. qual seria a 

natureza dos acordos – lato sensu – violados ao iniciar-se uma guerra e da motivação desta), 

fez-se um esforço no sentido de delimitar a figura do crime contra a paz, uma vez que o tipo 

penal não poderia ter tamanha amplitude interpretativa para garantir a “proteção” da paz e tal 

esforço serviu ao propósito de formalizar a acusação às entidades estatais e indivíduos.  Neste 

caso, crime contra a paz pelos atos dispostos na alínea que seriam puníveis em torno da guerra 

de agressão que insurgisse contra o direito internacional, buscando submissão de outro 

Estado, dispondo das benesses decorrentes desta submissão. 

Observamos a constituição dos crimes contra a humanidade como parte integrante 

dos tipos penais abarcados, sendo, também, característico do Estatuto do Tribunal Militar 

Internacional (Nuremberg), tendo como enfoque as violações aos direitos da população civil. 

Neste sentido, tendo os crimes de genocídio praticados pelos nazistas o caráter de crime 

contra a humanidade e também de crimes de guerra, em questão pela “persecução” e 

“extermínio” – ressalta-se que, embora, in casu, haja uma vinculação dos crimes de guerra e 

contra a humanidade, estes não precisam ser cometidos necessariamente num contexto de 

conflito armado, de guerra ou de crime contra a paz, derrubando o princípio de Junktim, 

refletindo a concepção de crimes contra a humanidade um reforço à defesa internacional aos 

direitos humanos162 – conforme exemplo em sentença do tribunal, in verbis:  

 

A incitação de Streicher ao assassinato e extermínio ao tempo que os judeus no leste 

eram mortos sob as mais horrendas condições, claramente constitui perseguição por 

fundamentos políticos e raciais, conexas aos Crimes de Guerra, como definido no 

Estatuto, e constitui um Crime contra a Humanidade163. 

 

Assim era definido, em razão da magnitude da violação dos direitos do homem, 

não do indivíduo, mas da coletividade – como decorrência do ataque ao indivíduo unicamente 

por pertencer a um determinado grupo –, com a morte em massa de um grupo, organizada 

                                                           
162 WERLE, Gerhard. Pasado, presente y futuro del tratamiento jurídico-penal de los crimines 

internacionales. Buenos Aires: Hammurabi, 2012, p. 110. 
163 Streicher's incitement to murder and extermination at the time when Jews in the East were being killed under 

the most horrible conditions clearly constitutes persecution on political and racial grounds in connection with 

War Crimes, as defined by the Charter, and constitutes a Crime against Humanity Disponível em: 

<http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/NT_Vol-XXII.pdf>. p. 549.  Acesso em 29 de agosto de 2013. 

http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/NT_Vol-XXII.pdf
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administrativamente, com dimensões industriais. Os tipos penais, embora incompletos, 

deixavam claro a quê se propunham, e a sua força, deixando expresso – na alínea “c” do art. 

6º - que a legalidade interna não interferiria na persecução penal, havendo a punibilidade, 

independentemente de previsão da conduta contra o direito, no país em que foram 

consumados, sendo reforçada a legitimação do dispositivo com a Lei nº 10 do Conselho de 

Segurança formado pelos quatro poderes que estavam à frente do território ocupado da 

Alemanha (Inglaterra, URSS, USA e França)164. 

Com as acusações formalizadas aos criminosos de guerra, Ripolles aponta que os 

acusados trouxeram diversas teses de defesa, dentre as quais, a violação do princípio da 

legalidade, da irretroatividade das normas penais, intranscendência criminal dos “atos de 

Estado”, da impossibilidade de o direito penal manifestar-se frente a institutos morais, da 

impossibilidade de aplicação do direito internacional em face de indivíduos e, no que se 

referia às causas de justificação, a observância da obediência legal devida ou hierárquica. Tais 

proposições, segundo o Jurista, eram inadmissíveis, certo que os representantes tinham 

conscientemente ou inconscientemente se manifestado de acordo com um plano normal de 

justiça penal interna, cujos pressupostos não seriam os mesmos do direito internacional e 

segue afirmando assim fizeram: 

 

“em torno de uma sistemática jurídica tipicamente continental européia, 

incompreensível para as mentalidades anglo-saxônicas e russas que foram as que, ao 

fim e ao cabo, deram o tom ao grande processo. Nem sequer em seu ‘localismo’ 

acertaram plenamente os defensores que, sendo alemães e patrocinando acusados 

alemães, esqueceram que a dogmática do legalismo, assim como da irretroatividade 

haviam sido implacavelmente banidas por esse mesmo regime nazista que agora se 

julgava, em parte, com seus próprios padrões jurídicos”165. 

 

Sobre a incriminação, este se mostrou um marco da jurisprudência penal 

internacional em razão da consecução dos julgamentos realizados a nível internacional em 

face de indivíduos. Decorrendo do julgamento penas de morte por enforcamento (12) 166, 

prisões perpétuas (3), embora que nos julgamentos subsequentes ocorridos em Nuremberg, 

conhecidos pelos 12 processos de guerra de Nuremberg (Contra médicos, industriais, juízes, 

diplomatas, generais e ministros), acompanhados pelo Conselho de Controle dos Aliados, 

tenham sido 25 condenados à sentença de morte, 20 prisões perpétuas e 97 prisões por tempo, 

                                                           
164 http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/enactments-home.html em 16/07/2013 
165 RIPOLLES, Antonio Quitano. op cit. p. 423-424. 
166  Das quais duas não ocorreram, pelo suicídio de Hermann Göring e outra pelo desaparecimento de Martin 

Bormann http://w3.salemstate.edu/~cmauriello/pdf_his102/nuremberg.pdf - pgs 3. Acesso em agosto de 2013.

  

http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/enactments-home.html
http://w3.salemstate.edu/~cmauriello/pdf_his102/nuremberg.pdf%20-%20pgs%203
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combinadas ou não com trabalhos forçados, sendo todas as sentenças ministradas pelos EUA, 

o que gerou uma grande discussão, pois ao período já havia ocorrido a elaboração da nova 

Carta Magna alemã e autorizada pelos Aliados Ocidentais, havendo a defesa pela integridade 

das vidas dos, então, condenados à morte, já que a constituição previa a impossibilidade de 

penas capitais, embora a constituição ainda não estivesse promulgada. O fato é que ainda 

surgiu o caso Eisentrager, criando um desconforto nas relações recém pacificadas, uma vez 

que os EUA ainda exerciam a prerrogativa de executar a decisão do Tribunal Militar sob sua 

administração. A alegação em defesa da manutenção do poder do tribunal se deu com a 

decisão de Suprema Corte Americana, em 1950, que o Estado de guerra ainda existia, não 

levando em consideração qualquer fundamentação trazida a esse respeito e demonstrando o 

caráter político do encaminhamento dos processos desde o início do julgamento dos 12 

processos167. 

A irretroatividade dos crimes e punições foi muito debatido em Nuremberg por 

aqueles que o estabeleceram, na fase preparatória e pela defesa da acusação, durante o 

julgamento, como explanou Ripolles. A Corte não atentou à explicação do porquê o princípio 

não estaria sendo violado, dando ênfase argumentativa à defesa de que ele teria dado lugar a 

outros princípios (decorrência do direito anglo-saxão), equivalentes, senão mais 

fundamentais. Desde então, o caráter absoluto do princípio nullum crimen sine lege foi 

reconhecido em todos os mais importantes tratados de direitos humanos. “É uma das normas 

não derrogáveis comuns à maioria dos instrumentos, levando alguns a concluir que ele seria 

parte do âmago (noyau dur) dos princípios de direitos humanos, com forte reivindicação ao 

manto do jus cogens168.  

É evidente que no período em que o direito penal internacional nascia, e suas 

diretrizes ainda não estavam bem delineadas, nem existia o arcabouço jurídico internacional 

de caráter penal necessário. Neste sentido, não há que se criticar a postura de Ripolles em sua 

desconstrução das teses de defesa – caracteristicamente de direito penal interno –, pelo 

contrário, corroborando com essa desconstrução, sendo o único meio de garantir que fosse 

feita a justiça dentro dos moldes legais disponíveis à época, não obstante alguns excessos e 

omissões cometidos por fatores políticos. Fato este (de desconsideração do direito penal 

tradicional) que poderia ser contestado diante da realidade atual (como é, na realidade), mas 

que ainda é defendido e propagado pela doutrina como se a estrutura original do direito penal 

                                                           
167 http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/NTs_war-criminals.html, Vol.XV. pgs.1141-1144, 1.196-1.197. 

Acesso em julho de 2013. 
168 SCHABAS, Willian A. The International Criminal Court: A commentary on the Rome Statute. Oxford: 

Oxford University Press, 2010, p.406. 

http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/NTs_war-criminals.html
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internacional devesse perpetuar as suas incompletudes e, hoje, incoerências em relação ao 

direito penal a nível internacional, mantendo as fundações do direito penal tradicional fora das 

bases do direito penal internacional. 

Em relação à responsabilidade individual e coletiva, a discussão trazia o perigo da 

impunidade, havendo por parte dos defensores dos nazistas (Hermann Jahrreiss) a afirmação 

de incapacidade jurídica dos indivíduos a nível internacional, buscando centralizar a 

responsabilidade aos Estados, buscando consonância com o direito internacional público. 

Uma lógica inadequada, posto que, já no período, elementos do direito penal foram 

implementados na estrutura do direito internacional público para a formação do direito penal 

internacional, dando, assim, abertura para responsabilização dos indivíduos a nível 

internacional pelos “atos de Estado”.  

Ao mesmo tempo, defendida a tese de aplicação da responsabilidade no direito 

penal tradicional que seria estritamente individual, observada a máxima universitas 

delinquere non potest (a universalidade não pode delinquir – em referência à pessoa jurídica 

da igreja que no passado defendia a sua irresponsabilidade penal), servindo de base para o 

corolário da impunidade - a respeito disso, as entidades que compunham o governo nacional-

socialista, sendo estas pessoas jurídicas.  

Na busca de encontrar mecanismos para a incriminação, foi desconstituído o 

Führersprinzip como fundamento para desconsideração de responsabilidade dos demais 

indivíduos de alto escalão do terceiro Reich. Em contraposição à responsabilização do 

superior, a defesa dos nazistas conseguiu evitar que houvesse a figura da responsabilização 

coletiva estrita, feita pela acusação da França e Rússia, em que todos os alemães poderiam vir 

a ser culpabilizados pelos crimes perpetrados no período, sendo essa tese da acusação 

rechaçada pelo Tribunal.  

Embora o sistema ad hoc estabelecido com o Tribunal Militar de Nuremberg fosse 

legítimo, suas consequências e a preocupação com os posteriores ajuizamentos penais em 

razão do nazismo foram deveras criticados pelos próprios alemães, que a princípio teriam 

aceitado as condenações de Nuremberg - 80% de aprovação.  

Segundo Werle,  

 

o debate sobre esse processo se caracterizou por uma clara atitude defensiva. A 

resposta contra uma unilateral “justiça dos vencedores” apreciou, na verdade, o rol 

mais importante, para maioria da população (com os fundamentos da lei nº10 do 

Conselho de Controle, resultaram condenados pelos Aliados ocidentais, ao menos, 

5.025 pessoas, por crimes de guerra; a pena de morte foi ditada contra 806 acusados 

e executada também em 486 casos). Adiante a disputa jurídica concentrou-se nos – 
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sem dúvida – pontos débeis do Estatuto, em especial, desde o ponto de vista de uma 

violação presumida do mandamento da irretroatividade da lei penal. A 

circunstância de que a República Democrática Alemã aceitasse, sem reservas, os 

princípios de Nuremberg, e seguisse os processos ao nacional-socialismo conforme 

esses fundamentos, forneceu, de maneira paradoxal, munição adicional aos 

opositores da República Federal169.    

 

O paradigma no desenvolvimento e firmamento das ideias centrais do Estatuto de 

Roma está no julgamento do Tribunal de Nuremberg, que, não obstante as decisões racionais 

e motivações retóricas bem construídas, usou de forma precária os princípios existentes, 

valendo-se apenas daqueles que pudessem reforçar a incriminação individual dos envolvidos 

pelos atos considerados crimes de Estado, tendo, inclusive, em seus dispositivos estatutários, 

características de um direito penal eminentemente punitivo, a exemplo dos seus artigos 7º e 8º 

que extirpavam qualquer chance no processamento de mitigar ou justificar o ato cometido 

pelo réu. Vejamos: 

 

Art.7º: A situação oficial dos acusados, seja como chefes de Estado, seja como altos 

funcionários, não será considerada como uma desculpa absolutória nem como 

motivo de diminuição da pena. 

 

Art.8º: O fato de um acusado ter agido em cumprimento de uma ordem dada por um 

governo ou um superior hierárquico não o isenta de responsabilidade penal, mas 

poderá ser considerado como um motivo para a redução da pena, se o Tribunal 

assim considerar de acordo com a justiça. 
 

Uma das questões centrais, como dito, que era trazida às discussões como 

argumento contra os fundamentos do direito penal internacional no processo de Nuremberg 

foi o nullum crimen nulla pœna sine lege prævia, com a aplicação de um direito que estava 

além do marco do direito do Estado afetado pelo processamento. In casu, o direito nazista foi 

estabelecido em condições sui generis, precisamente um direito de um Estado estruturado em 

circunstâncias e com características anômalas, indo, neste sentido, além da questão de 

proteção daqueles que seriam responsáveis pelos eventos tipificados no Tribunal de 

Nuremberg. 

Diferentemente da postura de Ripolles, Vabres defendeu com extremismo o 

princípio da legalidade, enxergando a sua imperiosidade na aplicação do direito penal 

internacional. Segundo ele e os defensores da teoria de que a legalidade foi violada (como de 

fato o foi, não há o que negar), o Tribunal de Nuremberg e os Conselhos formados pelos 

Aliados, em torno da temática, foram subsequentes aos fatos ocorridos, descritos como crimes 

                                                           
169 VÉASE apud WERLE, Gerhard. op. cit. p.24-25. 
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contra a paz e contra a humanidade, tornando a incriminação dos fatos como crimes contra a 

humanidade uma flagrante violação do que preconiza o princípio da legalidade170. 

Em contrapartida, os defensores das medidas adotadas pelo tribunal acreditavam 

que a lei foi respeitada, haja vista não estar limitada à lei escrita, mas relacionada, também ao 

direito natural que existia antes dos atos criminosos cometidos. A ideia de lei deveria valer a 

ideia do seu termo, segundo os defensores, devendo haver uma aproximação com a ideia de 

justiça, não devendo estar o princípio nullum crimen sine lege adstrito à soberania, nem 

permitindo que indivíduos à frente de um Estado possam agir, indiferentes às consequências 

materiais de seus atos, sem considerar seus atos como criminosos, eximindo-se da 

responsabilização. Aqui, vemos a aproximação com o princípio da justiça, onde há 

efetivamente uma aproximação da noção de direito e justiça, sendo injusto que aquele agente 

infrator (criminoso) saia impune. Este princípio – de justiça –, indo além da letra da lei, é o 

fator decisivo em favor da defesa dos direitos humanos, para a relativização do princípio da 

legalidade, evitando a configuração da máxima de Cícero summum jus summa injuria171.  

O princípio da irretroatividade estaria válido para situações normais de um Estado 

de Direito, garantindo a obrigatoriedade de previsão do tipo e da punibilidade, antes da 

consumação da ação criminosa, garantindo a não arbitrariedade do Estado para regular e punir 

ações criminosas. Neste sentido, Werle afirma, corretamente, que “se o princípio ameaça 

servir como escudo protetor do poder estatal e seus assassinos, o Estado de Direito queda 

legitimado para não aplicar o princípio da irretroatividade”, como, de fato, foi o Estado 

nazista, valendo-se de suas próprias leis para praticar crimes contra a humanidade172. 

Tal postura foi acertada, não podendo doutra forma ter sido. Contudo, devemos 

observar a evolução do direito penal internacional, considerar suas fases experimentalistas 

que acarretaram algumas debilidades conceituais – e ainda persistem - e quebras 

principiológicas, para, com a experiência formada e a sistematização da norma positiva, 

reedificarmos suas bases na manutenção do direito penal. 

Neste sentido, não seria necessária a desestruturação principiológica do direito 

penal internacional, posto que suas disposições normativas acerca dos crimes internacionais já 

estariam formalizadas – naturalmente, com a necessidade de maior acuidade no 

desenvolvimento dos institutos existentes – não havendo o porquê de se ater a disposições que 

vão contra o princípio da legalidade, característico do direito penal tradicional, mais 

                                                           
170 VABRES apud THIAM, Doudou. op. cit. p. 71. 
171 Idem. 
172 WERLE, Gerhard. op. cit. p. 55. 
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complexo e juridicamente seguro às partes, em relação à Common Law. Desnecessário, uma 

vez que a estrutura – ainda em desenvolvimento – do direito penal internacional já foi criada e 

boa parte dos Estados já integram o seu corpo, sendo irrazoável a desconsideração do 

princípio da legalidade em detrimento de outros que não tem estreita relação com o direito 

penal tradicional.    

Existe, ainda, a disposição do artigo 7º da Convenção Europeia De Direitos 

Humanos que, em seu parágrafo 2º, abre a possibilidade de quebra da irretroatividade, com 

uma exceção, impedindo a invalidação de sentença ou pena aplicada a pessoa culpada de uma 

ação ou omissão que, no momento em que foi cometida, constituía crime segundo os 

princípios gerais do direito reconhecidos pelas nações civilizadas.   

Sobre a matéria da cumplicidade, o Tribunal de Nuremberg cometeu grave falha 

na composição do seu estatuto, com a previsão expressa de acusar e punir apenas aqueles 

criminosos de guerra dos países do Eixo, criando uma barreira para aplicação da sua 

jurisdição sobre outros indivíduos não participantes do Eixo. Desta feita, muitos deixaram de 

ser processados e punidos por atos tão odiosos quanto os praticados pelos membros dos países 

do Eixo. 

Um avanço na matéria da cumplicidade se deu recentemente na jurisdição 

francesa, corrigindo essa lacuna, quando em novembro de 1992 a sua Corte de Cassação 

trouxe a noção de cumplicidade de crime contra a humanidade, ratificada por outra portaria 

em outubro de 1993, nos seguintes termos: 

 

Ainda que no final do art. 6º do Estatuto do Tribunal Penal Internacional de 

Nuremberg, os autores ou cúmplices de crimes contra a humanidade só sejam 

punidos se tiverem agido por conta de um país Europeu do Eixo, uma Câmara de 

Acusação não pode, sem se contradizer, declarar que os assassinatos acusados não 

constituíram crimes contra a humanidade destacando ao mesmo tempo que haviam 

sido cometidos por incitação de um responsável pela Gestapo, organização declarada 

criminosa como pertencendo a um país praticante de uma política de hegemonia 

ideológica.  

 

O sujeito francês que, incitado por um responsável de uma organização criminosa 

nazista, ordena os assassinatos de pessoas escolhidas por ele exclusivamente em 

função de sua vinculação à comunidade judia, participa, com conhecimento de 

causa, por conta de um país europeu do Eixo, do plano organizado de extermínio e 

perseguição dessa comunidade implementado pelo governo nacional- socialista 

alemão e torna-se cúmplice de crime contra a humanidade173. 

 

                                                           
173 BAZELAIRE, Jean-Paul; CRETIN, Thierry. op. cit. p. 47-48. 



 
 
 

88 
 

Dessa correção, foi possível o julgamento de alguns indivíduos (e.g. Maurice 

Papon174, Alois Brunner, René Bousquet, Leguay), embora muito tempo tenha transcorrido e 

o falecimento (Bousquet e Leguay) e revelia (Brunner, condenado duas vezes à morte e à 

prisão perpétua175) tenham sido fatores que permitiram a impunidade176.  

 

3.2.3 TRIBUNAL MILITAR INTERNACIONAL PARA O EXTREMO ORIENTE (IMTFE: 

INTERNATIONAL MILITARY TRIBUNAL FOR THE FAR EAST - TÓQUIO) 

Criado em 19 de janeiro de 1946, pelo então Comandante Aliado General Douglas 

MacArthur, em face dos crimes de guerra, contra a paz e contra a humanidade praticados pelo 

Japão, o Estatuto do IMTFE tinha cinco partes, com 17 artigos, nos quais estavam contidas as 

questões de direito material nos artigos 5º e 6º177. 

Observa-se, aqui, a similitude dos dispositivos, em relação às disposições 

equivalentes do Estatuto de Nuremberg, supracitado. Das duas acusações principais 

imputadas aos japoneses – in casu, conspiração para cometer crimes de guerra de agressão e 

crimes de guerra – já tratadas em Nuremberg, foi trazida relevante questão sobre o alcance da 

responsabilização em razão do conteúdo das ações para posterior prestação de contas de 

gestão e os possíveis resultados decorrentes dessas obrigações de conduta, o que resultaria em 

uma falha para a criminalização, neste sentido, sendo desenvolvida a original doutrina acerca 

da responsabilidade de comando.  

A possibilidade de exculpação ou mesmo mitigação da pena estavam afastadas, 

tanto para os oficiais que obedeciam ordens, quanto para os comandantes e as decisões que se 

                                                           
174 http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1997/1/24/mundo/22.html. Acesso em dezembro de 2013. 
175 http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Holocaust/Brunner.html. Acesso em dezembro de 2013 
176 BAZELAIRE, Jean-Paul; CRETIN, Thierry. op. cit. p. 49. 
177 ARTICLE 5. Jurisdiction Over Persons and Offenses. The Tribunal shall have the power to try and punish 

Far Eastern war criminals who as individuals or as members of organization are charged with offenses which 

include Crimes against Peace. The following acts, or any of them, are crimes coming within the jurisdiction of 

the Tribunal for which there shall be individual responsibility: 

1. Crimes against Peace: Namely, the planning, preparation, initiation or waging of a declared or undeclared 

war of aggression, or a war in violation of international law, treaties, agreements or assurances, or 

participation in a common plan or conspiracy for the accomplishment of any of the foregoing; 

2. Conventional War Crimes: Namely, violations of the laws or customs of war; 

3. Crimes against Humanity: Namely, murder, extermination, enslavement, deportation, and other inhumane 

acts committed before or during the war, or persecutions on political or racial grounds in execution of or in 

connection with any crime within the jurisdiction of the Tribunal, whether or not in violation of the domestic law 

of the country where perpetrated. leaders, organizers, instigators and accomplices participating in the 

formulation or execution of a common plan or conspiracy to commit any of the foregoing crimes are responsible 

for all acts performed by any person in execution of such plan.  

ARTICLE 6. Responsibility of Accused. Neither the official position, at any time, of an accused, nor the fact that 

an accused acted pursuant to order of his government or of a superior shall, of itself, be sufficient to free such 

accused from responsibility for any crime with which he is charged, but such circumstances may be considered 

in mitigation of punishment if the Tribunal determines that justice so requires. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1997/1/24/mundo/22.html
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Holocaust/Brunner.html
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sucederam acerca da responsabilização objetiva dos superiores foi fator decisivo na definição 

formal encontrada no adiante criticado artigo 28 do Estatuto de Roma, ou seja a 

responsabilização pela omissão do oficial de comando que teria capacidade de impedir a 

realização do crime e não o fez, sendo inédita essa espécie de responsabilização.  

Agravava-se a estrutura de persecução, uma vez que o Tribunal de Tóquio 

formou-se apenas com a figura dos Estados Unidos, ficando clara a ideia de um “tribunal de 

vencedor sobre o derrotado”, sem o controle dos Aliados, o que gerou controvérsias a respeito 

da justiça e imparcialidade dos julgamentos realizados, observado ainda o fato de que, não 

obstante o Japão ter supostamente iniciado o ataque, dentro da concepção desenvolvida 

internacionalmente acerca dos crimes de guerra e dos crimes contra a humanidade, elencada, 

inclusive, no próprio estatuto do tribunal de Tóquio, podemos facilmente verificar e constatar 

que, a partir das duas bombas nucleares Little Boy e Fat Man lançadas - com três dias de 

diferença uma da outra - em Hiroshima e Nagasaki, os efeitos lesivos à população japonesa e 

à própria estrutura do Estado, sobretudo na economia e saúde, são incomparavelmente piores 

que as ações do Japão, quiçá comparáveis ao Holocausto dos judeus, com dois ataques que 

fizeram quase 200 mil mortos, em sua maioria civis, fora os efeitos da radiação perpetuados 

no território178.    

No tocante aos crimes contra a humanidade, os Estatutos de Nuremberg e Tóquio 

foram pioneiros em sua previsão, como algo original, no que diz respeito à doutrina e 

legislação puramente internacional, assim como outras disposições de caráter 

fundamentalmente internacionais, tais como os “crimes de guerra” ou “crimes contra a paz”, 

seguindo uma assente tradição ideológica de fundamentos internacionais. A grande novidade, 

segundo Ripolles: 

  

el hecho mismo de la incriminación en tal vía, pero no su estructura morfológica, en 

el tercer tipo fué menester improvisarlo todo en lo jurídico, lo sustantivo como lo 

procesal. Se elaboro em Londres, em efecto, um crimen que, aunque arraigado 

profundamente em la conciencia universal y respondiendo com fidelidad máxima a 

postulados de la más Elemental justicia, no había sido formulado jamás em 

términos de Derecho Internacional, imponiendo por lo tanto uma creación ex ovo 

pletórica de dificultades de todo enorme conmoción espiritual provocada por la 

evidencia de sus horrores sin cuento179.  

 

Ao final, princípios do direito penal, no mesmo sentido que o tribunal de 

Nuremberg, também foram abandonados, sobretudo, com a aplicação da responsabilização 

                                                           
178 http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/NTs_war-criminals.html, Vol.XV. pgs.1141-1144, 1.196-1.197. 

Acesso em julho de 2013. 
179 RIPOLLES, Antonio Quitano. op. cit. p. 607. 

http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/NTs_war-criminals.html
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objetiva dos oficiais de comando, com sete deles condenados à morte, dezesseis à pena de 

prisão, sendo constatado durante o julgamento a incapacidade de um dos réus (Shumei Okawa 

– cientista político) devido a problemas psíquicos, sendo seu processo arquivado e ele 

transferido para o hospital imperial de Tóquio para tratamento psiquiátrico180.  

 

3.2.4 TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL DA ANTIGA IUGOSLÁVIA (ICTY) 

 

Já com o paradigma do direito penal internacional formado, na esfera do DIP, 

surgiu um maior controle da comunidade internacional às atrocidades cometidas internamente 

ou transnacionalmente contra os direitos humanos, tendo o Conselho de Segurança da ONU, 

através da Resolução 808/93, feito uma análise da situação fática no território da antiga 

Iugoslávia, formando, ao final, por unanimidade do Conselho, na votação do relatório do caso 

apresentado pelo Secretário Geral do Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia, em 

função dos crimes praticados em violação dos direitos humanos praticados desde 1991.  

O julgamento do ICTY trouxe novos paradigmas em torno de alguns institutos do 

direito penal, perpetuando os entendimentos, então, firmados, e.g. com a responsabilização 

individual por tribunal não militar de caráter internacional, incidindo sobre questão de âmbito 

interno, o que até então estava desacreditado, por ser algo em construção, e pouco 

vislumbrado, sendo, assim, um marco na aplicação do direito penal internacional. Neste 

sentido: 

  

A sentença ‘Tadié’ da Câmara de Apelações do Tribunal Penal para a ex-Iugoslávia, 

de 2 de outubro de 1995, enfatizou que o direito internacional humanitário em 

conflitos armados não internacionais se estende mais além destas normas mínimas. 

Em princípio, segundo o Tribunal Penal para a Iugoslávia (TPIY), nas guerras civis 

não pode se considerar permitido aquilo que é desumano – e, assim, proibido – em 

conflitos internacionais. Desta forma, o direito dos conflitos armados limita a 

soberania estatal também no âmbito interno181. 

 

A questão da jurisdição do ICTY é algo que não segue a linha do princípio da 

complementaridade. No seu estatuto, no art. 9º, 2, fica determinado que a sua jurisdição seria 

primária em relação à jurisdição interna, o que vai contra a integridade da soberania.  

Concretamente, o tribunal interno, uma vez apaziguado o conflito, em exercendo 

o seu poder jurisdicional, caso fosse requerido pelo ICTY, deveria ceder sua competência à 

                                                           
180 Tokyo War Crimes Trial. Disponível em: <http://lib.law.virginia.edu/imtfe/person/159>. Acesso em setembro 

2013. 
181 WERLE, Gerhard. op. cit. p.100. 

http://lib.law.virginia.edu/imtfe/person/159
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Corte internacional, independentemente das condições favoráveis ao devido processo legal, à 

integridade da justiça em sua imparcialidade, demonstrando, senão a incompetência de um 

Tribunal, por presumida incapacidade, mesmo com a presença dos requisitos necessários para 

um julgamento justo, a quebra total da Soberania.  

Sobre o tema: 

 

Pode-se evidenciar [...] uma sublevação ao princípio da primazia, visto que, tal 

instituto é entendido no âmbito dos tribunais ad hoc como sendo, a possibilidade do 

tribunal reservar para si o direito a exigência da renúncia, caso constate a figura do 

simulacro de julgamento ou a incapacidade administrativa e organizacional para 

processar e julgar os acusados no âmbito do direito interno. Entretanto, no estatuto 

do TPIJ/ICTY não foi essa corrente restritiva do direito de primazia que prevaleceu, 

já que esse utiliza uma interpretação [...] ampliada, dando ao TPIJ não a figura de 

ultima ratio mas sim, colocando-o em primeiro plano na aplicação da justiça como 

forma de punir as atrocidades praticadas na região dos Balcãs, impondo a sua 

jurisdição sobre toda a jurisdição nacional, não apenas a penal182.   

 

O tema da escusa da culpabilidade por coação traz o emblemático caso de 

Erdemovic que reconheceu sua culpa, mas invocou o argumento da coação. O argumento foi 

rejeitado, mas não se verificou a possibilidade do acusado estar agindo acreditando estar 

numa situação de coação.  

Sobre o tema, Ambos levanta a questão dos argumentos de defesa para validade 

da escusa, afirmando que se utilizada a figura do erro:  

 

poderia ser eliminada a imputabilidade ou culpabilidade da conduta em questão, 

como se dá em qualquer escusa. A questão subjacente, então, é se é justo punir um 

réu embora ele acredite estar agindo em conformidade com as exigências éticas da 

lei. Certamente este exemplo específico sofre da controvertida classificação e 

reconhecimento de ser a coação uma escusa relevante. [...] Parece claro em tais 

casos e é genericamente aceito na doutrina contemporânea, que a regra do erro [...] 

não pode ser aplicada sem exceções, que se torna mais evidente no caso do direito 

penal internacional, em que os tipos penais são codificados de forma mais vaga183. 

 

Quanto à cumplicidade, a jurisprudência do ICTY fez uma análise deveras 

verticalizada e plúrima, acerca da conduta de cumplicidade como base no critério de 

contribuição “direta e substancial” sobre responsabilização individual. Não obstante, os casos 

Tadić e Celebici tiveram esse conceito notavelmente relativizado, incluindo à figura da 

cumplicidade todas as ações de cooperação de natureza material ou verbal que de alguma 

forma favoreceram a ação principal.  

                                                           
182 BARCELOS, Esdras de Lisandro. A ilegalidade dos tribunais ad hoc face aos princípios gerais do direito 

aplicados ao direito penal. Lisboa: Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2006, p. 22. 
183 AMBOS, Kai. Os Princípios Gerais de Direito Penal no Estatuto de Roma. In: CHOUKR, Fauzi Hassan; 

AMBOS, Kai (Org.).Tribunal Penal Internacional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p.59. 
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Ao final, tanto do julgamento pelo ICTY, quanto pelo Tribunal Penal 

Internacional para Ruanda:  

 

A atuação dessas cortes acabou produzindo um bônus adicional, sob a forma de um 

importante precedente, qual seja, o julgamento de pessoas que praticaram delitos em 

conflitos considerados de caráter interno, que até então não se enquadravam na 

legislação penal internacional184 

 

Materialmente, podemos trazer alguns fatos que indicam a imparcialidade do 

ICTY, como em todos os outros, uma vez que apenas os mais estreitamente envolvidos no 

caso concreto foram enquadrados, enquanto outras instituições e indivíduos também 

acusados, membros de um grande núcleo de poder econômico, mesmo com muitas provas 

contra eles, e acusações formalizadas pela Anistia Internacional e esforço de um grande grupo 

de advogados de diversas nações, as acusações foram afastadas e arquivadas de forma 

desarrazoada, sequer havendo a abertura investigatória por parte do Tribunal para averiguação 

das acusações apresentadas. Evento este que se deu com a Organização do Tratado do 

Atlântico Norte (OTAN) – formado por países da América do norte e Europa - com suas 

operações de pacificação das áreas conflituosas na ex-Iugoslávia, no programa Allied Force, 

matando deliberadamente milhares de civis em seus ataques planejados. As forças da OTAN 

cometeram sérias violações aos direitos humanos com ações que poderiam ser classificadas 

como crimes de guerra, contribuindo em diversas situações do período para com a morte de 

civis185.  

Mandel relata a sua experiência com o ICTY afirmando que em maio de 1999, 

junto com um grupo de advogados da América e Estados europeus juntaram documentos, 

apresentando queixa em face de 68 indivíduos, líderes da OTAN em Haia – dentre 

presidentes, primeiros ministros, ministros de defesa, et coetera. O caso foi apresentado com 

um grande volume de informações legais e evidências à promotora Louise Arbour e sua 

substituta Carla Del Ponte, sendo requerida a denúncia contra a OTAN. Em junho de 2000, 

Del Ponte publicou sua decisão determinando que a OTAN não era culpada por qualquer 

crime de guerra e que, em razão disso, não estaria abrindo qualquer processo investigatório 

                                                           
184 LEWANDOWSKI, Ricardo. O Tribunal Penal Internacional: de uma cultura de impunidade para uma 

cultura de responsabilidade. 2002. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142002000200012>. Acesso em setembro 

2013. 
185 NATO/Federal Republic of Yugoslavia “Collateral Damage” or Unlawful Killings? Violations of the Laws of 

War by NATO during Operation Allied  Force. Disponível em: 

<http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR70/018/2000/en/e7037dbb-df56-11dd-89a6-

e712e728ac9e/eur700182000en.pdf>. Acesso em setembro de 2013. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142002000200012
http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR70/018/2000/en/e7037dbb-df56-11dd-89a6-e712e728ac9e/eur700182000en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR70/018/2000/en/e7037dbb-df56-11dd-89a6-e712e728ac9e/eur700182000en.pdf
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sobre o caso186, o que é um contra-senso dentro da lógica persecutória e da função do 

promotor, sendo necessária a elucidação dos fatos, não devendo ter um promotor poderes para 

determinar o arquivamento de uma queixa crime sem as devidas diligências para elucidar o 

fato, muito menos estabelecer culpa ou inocência de um suspeito.     

Em contra partida, a promotora buscou a responsabilização dos generais croatas 

pela morte de civis sérvios, enquanto comandavam a defesa de seu território contra o cerco 

criado e pela destruição de Vukovar que foram defendidos pelos grupos nacionalistas 

políticos e civis, gerando receio por parte de Ivica Račan, então líder do partido comunista da 

Croácia, em aproximar-se do ICTY e gerar insatisfação nacional por aceitar acusações 

imputadas a indivíduos considerados heróis nacionais187. Apesar de toda a pressão por parte 

da promotoria, com consequente sucesso na prisão em primeira instância de dois dos 

principais acusados croatas (Ante Gotovina, Rahim Ademi) foram absolvidos das acusações, 

não configurando a figura da responsabilidade de comando.  

Da omissão por parte da promotoria em seguir com as investigações contra 

membros da OTAN, mesmo existindo provas suficientes para abertura de uma investigação, 

verificamos a quebra do princípio da legalidade, pela imparcialidade decorrente da não 

aplicação igualitária da lei, não obstante o arbítrio do promotor – o que já é discutível, já que 

este se daria como meio de evitar influências políticas –, objetivamente uma característica da 

lei penal decorrente de parte da essência do princípio da legalidade, com o escopo de 

aplicação da norma a todos, independentemente de sua condição.   

 

3.2.5 TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA RUANDA (ICTR) 

  

Esse tribunal de exceção surgiu por meio de resolução do Conselho de Segurança 

da ONU que arrogou para si, com resignada anuência do governo ruandês, a competência de 

estabelecer o tribunal, o foro, as normas processuais e materiais, invocando os seus membros 

na participação de suas vias diplomáticas, suportes físicos e humano para materialização da 

corte e processamento dos acusados.  

O ICTR aplicou de forma extensiva a Convenção de Genocídios de 1948 que 

tinha fins de prevenção e punição no caso de cometimento do crime, através da doutrina de 

                                                           
186 MANDEL, Michael. Illegal Wars, Collateral Damage and International Criminal Law. In: RAJU, G. C. 

Thomas (org). Yugoslavia Unraveled. Sovereignty, Self-Determination, Intervention. Idaho: Lexington Books, 

2003, p. 287; 289. 
187 PESKIN, Victor. International Justice in Rwanda and the Balkans. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2009. Disponível em: <http://books.google.com.br/books?id=CNUW-F8t7MYC&hl=pt-

BR&source=gbs_navlinks_s>. Acesso em setembro de 2013. 

http://books.google.com.br/books?id=CNUW-F8t7MYC&hl=pt-BR&source=gbs_navlinks_s
http://books.google.com.br/books?id=CNUW-F8t7MYC&hl=pt-BR&source=gbs_navlinks_s
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proteção dos direitos humanos contra violações extremas dos direitos humanos, onde quer que 

ocorressem, fundada pela Comissão Internacional de Intervenção e Soberania Estatal188.   

Em decorrência, não houve por parte do ICTR preocupação em identificar as 

causas do crime de genocídio, não estando presente o motivo como elemento material a ser 

considerado na definição do crime. Seguiu, desta feita, a vagueza da Convenção de 

Genocídio, muito embora a convenção tenha propositalmente deixado espaço para que se 

incluísse um conceito de motivo para uma regulamentação futura. Não há óbice em constatar 

a quebra com a legalidade pela falta de concretude na construção do Estatuto no que se referiu 

ao genocídio.   

Segundo Van den Herik,  

 

Enquanto o ICTR não restringiu o escopo da definição de genocídio, adicionando 

seus elementos necessários, ele também não ampliou o escopo. O ICTR manteve o 

significado da convenção. Por isso os massacres de Hutus moderados não foi 

classificado como genocídio. É claro, o potencial da Câmara de julgamento para 

expressar suas visões sobre essa questão dependiam da estratégia da promotoria que, 

no caso do ICTR, não apresentou acusação – expressa – dos assassinatos dos Hutus 

como genocídio. Em conclusão, o ICTR nem modificou o conceito de genocídio, 

nem encorajou qualquer desenvolvimento neste sentido189. 

 

Seguiu, o ICTR, a mesma linha que o ICTY quanto à competência concorrente em 

relação à jurisdição interna, contudo, abrangendo o seu campo de jurisdição para além do 

território de Ruanda, em decorrência dos atos praticados pelos seus cidadãos nos territórios 

vizinhos, o que era comum. Neste sentido, uma séria de inconsistências com relação à 

competência, uma vez que impunham a jurisdição do Tribunal em detrimento das outras 

jurisdições.   

A resolução 955/94 da ONU trouxe o Estatuto do Tribunal Internacional para 

Ruanda190, com 32 artigos, trazendo crimes conhecidos – Genocídio, Crimes contra a 

humanidade, tipificando a não observância do Art.3º da Primeira convenção de Genebra191, 

bem como do seu Protocolo nº II 192, incluindo, mas não limitando outras ações, bem como a 

                                                           
188 Relatório da Comissão Internacional de Intervenção e Soberania Estatal. Disponível em: 

<http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf>. Acesso em setembro de 2013. 
189 VAN DER HERIK, L.J. The Contribution of the Rwanda Tribunal to the Development of International 

Law. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2005. Disponível em: 

<http://books.google.com.br/books?id=HA2YJa5aY9QC&dq=rwanda+ICTR+criminal+international+law&hl=p

t-BR&source=gbs_navlinks_s>. Acesso em setembro de 2013. 
190 http://www.undemocracy.com/S-RES-955(1994).pdf. Acesso em setembro de 2013. 
191 http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/dih-conv-I-12-08-1949.html. 

Acesso em setembro de 2013. 
192http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/dih-prot-II-conv-genebra-12-08-

1949.html. Acesso em setembro de 2013. 

http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf
http://books.google.com.br/books?id=HA2YJa5aY9QC&dq=rwanda+ICTR+criminal+international+law&hl=pt-BR&source=gbs_navlinks_s
http://books.google.com.br/books?id=HA2YJa5aY9QC&dq=rwanda+ICTR+criminal+international+law&hl=pt-BR&source=gbs_navlinks_s
http://www.undemocracy.com/S-RES-955(1994).pdf
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/dih-conv-I-12-08-1949.html
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/dih-prot-II-conv-genebra-12-08-1949.html
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/dih-prot-II-conv-genebra-12-08-1949.html
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ameaça de suas realizações, mostrando outra vez, a falta de cuidado na feitura do rol de 

disposições, com ações passíveis de controvérsia na configuração da ameaça ou mesmo da 

repetição de tipos anteriormente tratados no mesmo Estatuto, como no art. 3º, “g” e art. 4º 

“g”, neste aspecto,  inovando a disposição sobre crimes contra a humanidade, ao normatizar a 

figura do estupro (Art. 3º, “g”) como espécie de crime contra a humanidade, até então, não 

vislumbrada, ademais sendo demonstrada mais uma vez carência técnica com o um tipo - 

outros atos inumanos (Art. 3º, “i”) - sem verbo núcleo, uma vez que as alíneas dariam o verbo 

do tipo no caput, dando abertura aos generalismos e analogias, afrontando diretamente e, o 

que é mais grave, desarrazoadamente o princípio da legalidade e seus subprincípios.   

 

3.3 A ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU) E SUA COMISSÃO DE DIREITO 

INTERNACIONAL 

 

Foi através da ONU que se buscou a formação do Tribunal Penal Internacional, no 

começo dos anos noventa, em meio aos debates realizados na Assembleia Geral, sendo 

vislumbrado, com os eventos pós guerra fria, com o surgimento de tribunais como da ex-

Iugoslávia e Ruanda, na busca comum de acabar com a impunidade, a precariedade dos 

tribunais ad hoc  para lhe dar com esses eventos que afrontaram princípios fundamentais 

como o da dignidade da pessoa humana, havendo consenso, então, numa conferência 

Diplomática de Plenipotenciários das Nações Unidas sobre o Estabelecimento de um Tribunal 

Penal Internacional, em 17 de julho de 1998, com a participação de 120 Estados que adotaram 

o Estatuto de Roma que viria a ser a base legal para a jurisdição e mecanismos do TPI.  

Antes, já verificamos a influência determinante dos tribunais ad hoc decorrentes 

da Segunda Grande Guerra e por invocação da própria ONU, tendo criado um grande enfoque 

às questões africanas, desenvolvendo mecanismos de controle político, jurídico e repressivo 

(bélico) nos seus intentos, como se deu na Costa do Marfim ou com a força de paz ou o 

Tribunal de Serra Leoa, que chegou a ser mais controverso em sua legitimidade quando os 

seus antecessores, no sentido de que os relatórios e tentativa de criação do Tribunal 

apresentados e fomentados pelo Secretário Geral da ONU foram todos vetados, sendo, ao 

final criado um tratado internacional entre a ONU e o Estado de Serra Leoa - sem anuência 

dos Estados membros do Conselho de Segurança que se opuseram até depois de sua 

instauração193. 

                                                           
193 BARCELOS, Esdras de Lisandro. op. cit. p. 27. 
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Ainda que com todas as irregularidades ou excessos relativos aos Tribunais ad 

hoc, estes foram essências, ante os horrores praticados nos casos concretos que 

protagonizaram todos os debates e ações de combate aos crimes contra a humanidade, 

restando, apenas, que fosse criado uma Corte Internacional permanente, dando maior 

legitimidade às ações que vissem a ser tomadas para garantir a ordem e punir aqueles que 

infringissem as disposições penais internacionais relativas aos crimes contra a paz, crimes de 

guerra e crimes contra a humanidade, stricto sensu.  

Roy Lee trouxe indagações tais quais o porquê da Assembleia Geral haver levado 

cinquenta anos para quebrar o impasse de criar uma corte criminal; o porquê do 

estabelecimento de uma corte haver sido mais difícil do que a doação de dois instrumentos-

marco – a saber, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Convenção sobre o 

Genocídio. O autor identifica questões políticas e jurídicas, tentando fazer uma análise 

distinta de cada instituto, porém verificando um forte entrelace nas suas relações e que, de 

fato é constatado, ao verificarmos como que se deu a formação do Estatuto de Roma194. 

A sensação de necessidade da criação de uma corte criminal surge a partir dos 

eventos abomináveis das duas grandes guerras e posterior, uma vez enxergadas as atrocidades 

que podiam ser cometidas contra os homens e debatidas pelos penalistas dentro da 

possibilidade de incidência de um direito penal autônomo aos Estados, buscando mecanismos 

para resolução e controle dessas questões. Após a segunda guerra, já com a formação dos dois 

tribunais penais internacionais, com grande repercussão pelas suas características inovadoras 

e pelo próprio ineditismo do evento de suas instituições, surgiu um olhar em torno da 

jurisdição internacional de forma que a ONU começou a se articular no sentido de criar 

meios, por vias de tratado ou eletivas, dentro do seu Conselho de Segurança, para assegurar a 

existência dessa via jurisdicional internacional, no combate contra a criminalidade 

internacional contra a humanidade.  

As discussões nas assembleias gerais permaneceram infrutíferas por questões 

formais e materiais. Formais, uma vez que a composição da ONU envolvia Estados com 

tradições jurídicas diversas e opiniões também diversas quanto à política de incidência desta 

possível Corte Internacional também diversas – e.g. os EUA que não acreditaram na 

característica de autonomia do Tribunal, certo que ele sempre estaria sujeito ao crivo da ONU 

– e materiais por conta do ineditismo desse fenômeno o que ensejava um maior cuidado com 

                                                           
194 LEE, Roy apud CANTARELLI, M. O. O Princípio da Legalidade e o tribunal Penal Internacional. In: 

BRANDÃO, Cláudio; CAVALCANTI, Francisco; ADEODATO, João Maurício (org). Princípio da 

Legalidade: da dogmática jurídica à teoria do direito. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2009, p.350. 
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os caminhos a serem tomados, sendo o experimentalismo algo que podia ser distinguido, ao 

verificarmos o advento de diversos tribunais ad hoc criados em situações pontuais cuja 

incidência da jurisdição internacional era necessária, revelando a sua função não só em 

questões que transcendessem um território, mas também aquelas questões internas que 

corressem o risco de ficarem impunes ou perenizadas.  

O exaustivo debate e a experiência dos tribunais ad hoc deram a abertura 

necessária para o reclame da Corte permanente, sendo a sua criação deveras mais gravosa, por 

seus efeitos, que a criação dos instrumentos-marco citados por Lee, esses enquanto partes do 

arcabouço jurídico incidentes na formação do Estatuto de Roma.    
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4º CAPÍTULO – O TPI E O CONTRAPONTO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ANTE 

O SEU ESTATUTO 

 

4.1 O TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL (ICC-TPI) 

 

O Estatuto do Tribunal Penal Internacional, embora criado na conferência 

diplomática de julho de 1998, com a sua publicação, já tinha sua previsão desde 1948, com a 

resolução 260 da Assembleia Geral das Nações Unidas em convenção para prevenção e 

repressão do crime de genocídio definido como “um crime contra o Direito Internacional” e 

no seu art. 6º trazia a previsão de jurisdição onde as pessoas acusadas pelo crime de genocídio 

seriam julgadas pelos tribunais competentes do Estado cujo território o ato fosse cometido ou 

pelo Tribunal Penal Internacional, competente em relação às partes contratantes que lhe 

concedessem a jurisdição. Daí, a Assembleia Geral da ONU convidando a Comissão de 

Direito Internacional para o exame da possibilidade de criação de referido instituto. Do laudo 

positivo por parte da Comissão de Direito Internacional, foi instituído um comitê que 

elaborou dois projetos (1950 e 1953), sendo o programa adiado por interesses políticos, 

sobretudo das grandes potências195.  

O Estatuto de Roma, mesmo após sua publicação, só veio a entrar em vigor em 1º 

de julho de 2002, quando 60 Estados ratificaram o tratado firmado para o Estatuto, criando o 

TPI com sede em Haia, conforme o seu art. 3º.  

Sua constituição traz normas de direito material e processual, bem como de 

funcionamento do próprio organismo internacional e do Ministério Público atuante. 

Observamos que as regras de direito material do estatuto estabelecem princípios gerais do 

direito penal, na 3ª Parte do Estatuto, bem como garante a aplicação subsidiária de outros 

princípios ou costumes internacionais para auxílio do processamento e decisão (Art. 21 do 

Estatuto). Nesse sentido, constatamos que, independentemente da existência do princípio da 

legalidade estrita, do princípio da responsabilidade penal objetiva, da exigência do dolo, 

fixação das circunstâncias de exclusão da punibilidade (et al) estarem positivados no Estatuto, 

estes princípios são constantemente ameaçados em detrimento de outras disposições 

generalistas, contraditórias ou obscuras que vão contra o ideário de justiça, no sentido de 

escapar da própria função do direito penal, e descaracterizar tais princípios como máximas da 

dogmática penal.    

                                                           
195 BAZELAIRE, Jean-Paul; CRETIN, Thierry. op. cit. p. 62. 
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Um meio de se estabelecer o consenso entre os Estados deu-se com a aplicação da 

complementaridade ou subsidiariedade como princípio de validade da jurisdição 

internacional, embora seja apenas um de diversos impasses que existiram e existem, afastando 

muitos Estados de sua ratificação no Estatuto de Roma, embora não estejam livres de 

persecução criminal internacional. 

LEE, ao analisar o Estatuto, identifica 11 princípios, estando todos eles expressos. 

Estes esboçam os limites externos da competência do Tribunal e abrigariam outros princípios; 

tais seriam o do non bis in idem; nullum crimen sine lege; nulla pœna sina lege; o da idade 

mínima; o da responsabilidade individual criminal; o da responsabilidade de comando (Chefes 

de Estado, de Governo, Embarcações, etc.), do cumprimento de ordens superiores; da não 

retroatividade; da não-aplicabilidade das limitações estatutárias; o do campo da exclusão da 

responsabilidade196.  

Verificar-se-á, no entanto, que estes não são postos como princípios, mas como 

critérios de referência no processamento, não sendo eles obedecidos à risca, valendo-se de 

institutos outros não previstos no Estatuto e que afrontam os princípios, retirando a sua força 

principiológica e de norma positiva. São institutos, princípios gerais, costumes que 

suplementam a estrutura jurídica da Corte Internacional, mas que acabam alcançando as bases 

da legalidade, da culpabilidade e demais subprincípios a eles ligados, contraditando os seus 

fundamentos e, por conseguinte, inutilizando-os nos casos concretos com essas características. 

A atividade persecutória da TPI ela pode ocorrer por quatro meios:  

Sob iniciativa do próprio promotor do TPI que pode encaminhar o pedido de 

abertura da investigação com autorização da Câmara de Pré-julgamento; 

Com a figura do self-referral (auto-encaminhamento), onde o promotor age a 

partir do encaminhamento do caso pelos próprios Estados, como foi nos casos da República 

Democrática do Congo, Uganda e República Centro Africana197;  

Pelo reconhecimento da jurisdição do TPI por um Estado que não esteja vinculado 

ao Estatuto de Roma, como no caso da Costa do Marfim, que encaminhou uma carta de 

aceitação da jurisdição ao presidente do TPI, para investigação e persecução de Laurent 

Gbagbo por quatro acusações de crimes contra a humanidade, embora não tenha sido feita 

qualquer menção, nem da promotoria, nem do conselho de segurança das nações unidas, à 

postura do Estado francês, sob comando do ex-presidente Jacques Chirac, pelo envio das 

                                                           
196 LEE, Roy apud CANTARELLI, M. O., op. cit. p.352. 
197 http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/Pages/situations%20and%20cases.aspx. 

Acesso em agosto de 2013. 
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tropas pela “Operação Unicórnio” e representando as Nações Unidas, a título de apaziguar o 

conflito, contudo auxiliando o Governo do separatista Laurent Gbagbo na luta contra os 

rebeldes; 

Pelo encaminhamento do caso à promotoria pelo Conselho de Segurança das 

Nações Unidas, podendo, este, ocorrer independentemente de vinculação dos Estados 

envolvidos ao Estatuto de Roma, como no caso da Líbia ou Sudão.  

Tal fato repercute como um duplo nível de quebra do princípio da legalidade: num 

primeiro nível havendo incidência da norma do TPI às Nações não vinculadas, ao bel prazer 

dos interesses das grandes Nações integrantes do Conselho de Segurança das Nações Unidas 

(o que não se pode dizer que é aplicado injustamente, dadas as atrocidades cometidas nos 

países citados como exemplo, contudo deixando de incidir a norma de direito penal 

internacional a outros casos, tanto de nações poderosas, quanto de nações inferiores - do 

ponto de vista bélico-econômico - que atendem aos interesses daqueles) e, num segundo nível, 

já na práxis relativas às disposições do Estatuto de Roma, tanto em questões processuais, 

quanto em questões de direito penal. 

Objetivamente, no caso do Sudão, a premissa que deu abertura à persecução dos 

membros foi o fato de ser o Estado membro da ONU e esta ter feito um acordo de 

relacionamento (Negotiated Relationship Agreement Between The International Criminal 

Court And The United Nations) com o TPI, criando o entendimento de que a Corte poderia 

interceder nas questões do Estado não parte do tratado, emitindo mandado de prisão contra o 

seu presidente em 2010 – além de outros dois sudaneses com pedidos de prisão expedidos em 

2007 – e agora, requerendo aos EUA – em 18 de Setembro de 2013 - que, caso Omar Al-

Bashir apareça nos EUA para participar da Assembleia Geral da ONU, ele seja detido198. Fica 

claro, não sendo objeto de análise o caso concreto que ensejaram os mandados de prisão, que 

o TPI não tem legitimidade para determinar e executar tais mandados, ou mesmo com bases 

nestes, forçar uma ação por parte dos EUA, sendo mera liberalidade a possibilidade de 

concessão do requerimento no ofício publicado. 

Constatamos a precária estrutura existente na jurisdição internacional como um 

todo, existindo uma séria de embargos legais e políticos em torno do poder de jurisdicional do 

TPI, pela suas falhas formais do Estatuto, adiante tratadas, pelo expansionismo seletivo de sua 

jurisdição por vias acessórias não adequadas, frente à estrutura do direito internacional 

público, observada vinculação ao tratado como conditio sine qua non para legitimidade de 

                                                           
198 http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1646291.pdf. Acesso em setembro de 2013. 
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suas ações, e pelos embargos criados pelos outros Estados, tanto vinculados – ao 

confrontarem o ordenamento interno ante os mandamentos do TPI sobre eles – quanto os 

Estados que não assinaram o tratado, a exemplo dos EUA que não só rechaçaram o Estatuto, 

como criaram mecanismos que garantam imunização de indivíduos com nacionalidade 

americana, a exemplo do tratado bilateral entre eles e a Romênia, impedindo a sujeição dos 

seus nacionais à jurisdição do TPI199.  

 

4.2 DO CONTEXTO DO PRINCÍPIO NULLUM CRIMEN SINE LEGE APLICADO AO 

ESTATUTO 

 

A concepção legalista, de acordo com os sistemas jurídicos de tradição romano-

germânica, tem como direito apenas o direito escrito, descartando, destarte, qualquer sistema 

que se baseie no direito costumeiro – assim como princípios gerais, direito natural, moral, ou 

máximas filosóficas ou prescrições – uma vez que ignoram o princípio nullum crimen nulla 

poena sine lege. E, como já visto no primeiro capítulo, sua origem e justificação encontram-se 

nas práticas arbitrárias do antigo regime200. 

Pudemos verificar as incongruências em relação à legalidade, ao longo do 

desenvolvimento do direito penal internacional, pelos Tribunais Ad Hoc, tanto na sua 

constituição, quanto nas fases de investigação, denúncia, processamento e julgamento.  

As políticas de aplicação de uma norma penal internacional foram além da esfera 

do normativamente possível, com condutas e omissões às condutas devidas por parte dos 

integrantes desses tribunais, havendo uma grande liberalidade por parte destes, sobretudo, em 

função do arbítrio possibilitado pela common law e inércia da promotoria em abrir inquéritos 

ou denúncias com provas suficientes em face de outras partes envolvidas no caso concreto, 

como ocorreu com o Tribunal da Ex-Iugoslávia.  

Com todas as evoluções por parte da doutrina e jurisprudência que se firmaram ao 

longo das décadas do Século XX, também persistiram falhas conceituais nas construções 

normativas das jurisdições penais internacionais, e este arcabouço que se criou teve 

indubitável reflexo na construção do Estatuto de Roma.  

No mesmo sentido, os elementos do sistema de configuração do crime 

permaneceram os mesmos, perenizando a instituição mens rea et actus reus. Fato que se deu 

                                                           
199 http://www.foreign.senate.gov/treaties/110-11. Acesso em dezembro de 2013. 
200 THIAM, Doudou. op. cit. p.70. 
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muito mais por questões de conveniência política (naturalmente atingindo o seu fim, que era a 

atingir um maior número de Estados signatários). Ao mesmo tempo, buscou-se dar garantia à 

segurança jurídica com a positivação do princípio da legalidade no Estatuto, em um 

contraponto ao livre arbítrio judicial e às disposições positivas que ampliaram 

demasiadamente o espectro de incidência dos mecanismos jurisdicionais do TPI, sem, 

contudo, estabelecer uma posição firme de sua incidência no arbítrio judicial. Destarte, 

estabeleceu-se um paradoxo do princípio da legalidade ante as demais disposições hereditárias 

do nascente direito penal internacional, como fontes do arcabouço fundante do Estatuto de 

Roma.  

As duas principais escolas de pensamento surgiram nos encontros do Comitê 

Preparatório sobre o grau apropriado de discrição no discernimento da lei aplicável. A maioria 

mostrou-se favorável a permitir aos juízes que discernissem sobre a aplicação da lei e dos 

princípios gerais de direito penal internacional. A despeito disso, algumas delegações não 

aceitaram essa ideia, defendendo a posição de que o princípio da legalidade requereria um 

arbítrio judicial limitado ao contexto do direito penal tradicional, rejeitando qualquer arbítrio 

que permitisse ao juiz “legislar” princípios gerais de direito. Devendo, então, em havendo 

alguma dúvida ou lacuna sobre a lei aplicável, ser aplicado diretamente pela Corte o direito 

nacional do Estado onde ocorreu o evento, do Estado de origem do acusado, ou do Estado 

onde este estivesse custodiado – nessa ordem – sendo o artigo 21 do Estatuto um reflexo 

dessas duas escolas201.  

 

4.3 DAS INCONGRUÊNCIAS DO ESTATUTO DE ROMA EM RELAÇÃO AO 

PRINCÍPIO NULLUM CRIMEN SINE LEGE 

 

O Estatuto já traz a sua primeira falha – do ponto de vista do princípio da 

legalidade nos ditames do direito penal tradicional – no artigo 1º, ao tratar de jurisdição, 

quando declara que apenas “as pessoas responsáveis pelos crimes de maior gravidade com 

alcance internacional, de acordo com o presente estatuto” estariam sob a jurisdição do TPI, 

observado o princípio da complementariedade.  

Verificamos que existem crimes graves que podem não estar sob jurisdição da 

Corte, uma vez que só os mais graves implicam a jurisdição desta, reforçada pelo artigo 5º, 

                                                           
201 DE GUZMAN, Margaret McAuliffe. Applicable Law. In: TRIFFTERER, Otto (org). Commentary on the 

Rome Statute of the International Criminal Court. Dresden: Otto Triffterer Editor, 1999, p. 702. 
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dispondo que os crimes previstos nos artigos 6º ao 8º também só seriam aplicados, uma vez 

configurados como crimes “mais graves”, e estando nos termos do presente Estatuto.  

Neste sentido, existem crimes graves, mas não os mais graves, cuja definição não 

está prevista no Estatuto, muito embora seja de competência do direito penal internacional. 

Em tese, uma vez havendo previsão expressa das limitações de jurisdição, o TPI não poderia 

investigar, tampouco processar e julgar tais casos de menor gravame (mas, ainda assim, 

graves!), porém os princípios gerais, previstos no art. 21, podem ser aplicados 

subsidiariamente, dando a possibilidade do Tribunal arrogar para si outros crimes por analogia 

aos artigos 6º, 7º e 8º.    

Duas questões são abertas e que refletem na violação do princípio da legalidade. 

O primeiro ponto é relativo às limitações que foram impostas no Estatuto para configuração 

dos crimes mais graves, distinguindo-os dos não tão graves. Fato que traz a dúvida quanto aos 

parâmetros para configuração da gravidade de um caso concreto, para fins de aplicação da 

jurisdição da Corte, não para crimes fora da alçada dos Artigos 6º ao 8º (crimes de genocídio, 

crimes contra a humanidade, e crimes de guerra), mas para situações que possam ser 

enquadradas de forma genérica dentro de uma das categorias destes artigos, estando fora da 

alçada de jurisdição do TPI. 

O paradoxo se estabelece com a previsão cumulativa entre os artigos 1º e 5º - que 

estabelecem limitações objetivas de jurisdição e objetos de persecução criminal internacional 

- e os artigos 10 e 21, reforçados pelo parágrafo 3 do artigo 22 que trata do princípio da 

legalidade, permitindo a aplicação irrestrita de quaisquer elementos normativos, costumeiros 

ou principiológicos fora do Estatuto, em choque com as limitações objetivas previstas e com o 

próprio princípio nullum crimen sine lege.  

Doutro lado, a limitação pelo termo “alcance internacional” e “que afetem a 

comunidade internacional” empregado no artigo 1º e artigo 5º respectivamente. Vemos que há 

um enfoque aos efeitos causados internacionalmente, contudo, não a especificação se são 

efeitos concretos no mundo ou que afetem a ideologia preconizada pelo direito penal 

internacional – diga-se os direitos humanos, sob o manto do princípio da universalidade. 

Certo é que a interpretação dos “efeitos” remete à “comunidade internacional” 

enquanto Estados afrontados em sua soberania e à segurança dos seus cidadãos, enquanto 

coletividade formadora do poder soberano, mas não da pessoa humana em si, enquanto 

indivíduos afetados dentro de um contexto puramente interno, apesar do discurso doutrinário 

legitimante da dignidade da pessoa humana. 
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Analisado essa segunda incongruência, constata-se que intervenções dentro de 

Estados cujo conflito seja de ordem interna (i.e. conflitos entre o governo e grupos rebeldes, 

conflitos entre civis ou de grupos paramilitares) não deveriam entrar na competência do TPI, 

pela própria disposição normativa do Estatuto que o rege.  

O Caso de Thomas Lubanga, na primeira câmara de julgamento202, trouxe a 

discussão sobre a legalidade, uma vez que a promotoria o enquadrou nos crimes de guerra por 

recrutar e alistar adolescentes de 15 anos para participar de atividades hostis.  

A defesa trouxe como tese defesa a atipicidade da conduta do ex-líder rebelde, 

contudo já havia previsão expressa no artigo 8º, e), vii, do Estatuto, não cabendo qualquer 

impugnação sobre o fundamento da acusação. Contudo, trata-se de um conflito interno que 

não teve repercussão internacional concreta sob o conflito, sendo o acusado proveniente de 

país politicamente e economicamente frágil, cuja competência não deveria ter sido arrogada 

ao TPI, segundo suas próprias diretrizes – Fato que se deu com outros conflitos internos que 

chamaram a competência do TPI. 

O artigo 9º também apresenta uma incongruência, ao determinar que os elementos 

constitutivos do crime servirão apenas como auxílio na interpretação dos artigos 6º ao 8º, o 

que denota o caráter não absoluto de sua aplicação.  

Sabemos que o Estatuto de Roma adotou os elementos característicos da Common 

Law para aplicação no estatuto. Segundo Miranda Clementino, o processo penal da Common 

Law enfatiza o caráter acusatório, pela composição do actus reus e mens rea para que haja a 

responsabilização criminal.  

 

O actus reus, também designado de guilty act, diz respeito ao elemento objetivo da 

conduta criminosa, que consiste num ato comissivo ou omissivo, observada a 

causation of injury, ou seja, a causalidade entre a conduta e o resultado. Por outro 

lado a mens rea ou guilty mind, abrange o seu aspecto subjetivo. [...] O actus reus 

abrange apenas a projeção física da conduta, razão pela qual não se confunde com a 

tipicidade do direito da civil law. [...] Tanto os elementos subjetivos da tipicidade 

(dolo e culpa) quanto a culpabilidade estão embutidos no conceito de mens rea [...] 

Hoje exige apenas a demonstração da intente, que se divide em quatro categorias de 

atitudes mentais: purpose ou intente (intenção), knowledge (conhecimento), 

recklessness (imprudência) e negligence (negligência)203.  
 

Referido artigo 21 prevê o direito aplicável pela Corte e, por si, já apresenta um 

grande risco ao princípio da legalidade, mais ainda com a previsão do parágrafo 3 do artigo 

                                                           
202 http://www.icc-

cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/related%20cases/icc%200

104%200106/Pages/democratic%20republic%20of%20the%20congo.aspx. Acesso em novembro de 2013. 
203 CLEMENTINO, Marco Bruno Miranda. A Culpabilidade no Direito Internacional Penal. Revista CEJ. ano 

XIV. n. 51. Brasília, 2010, p.59. 

http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/related%20cases/icc%200104%200106/Pages/democratic%20republic%20of%20the%20congo.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/related%20cases/icc%200104%200106/Pages/democratic%20republic%20of%20the%20congo.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/related%20cases/icc%200104%200106/Pages/democratic%20republic%20of%20the%20congo.aspx
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22, que preserva disposições de fora do Estatuto no direito internacional, garantindo a sua 

assunção pelo TPI. Este mesmo artigo, em contrapartida, garante a aplicação taxativa dos 

elementos do crime, corrigindo a má redação do artigo 9º. 

Esse dispositivo torna-se ainda mais perigoso diante do contexto do direito penal 

internacional, que se encontra ainda em formação. Ao mesmo tempo que o Comitê 

preparatório do Estatuto quis garantir prerrogativas que afastassem qualquer chance de 

impunidade, permitiu, ao mesmo tempo, a criação de uma entidade cujo arbítrio fragiliza o 

princípio nullum crimen sine lege, e, consequentemente, a segurança jurídica de seus atos no 

presente e no futuro, como jurisprudência.  

Não podemos impor a responsabilidade unicamente à Common Law, uma vez que, 

mesmo nos países que a adotam, o direito penal é de domínio quase exclusivo do legislador. 

A questão está na novidade do fenômeno do direito penal internacional que vai se 

desenvolvendo com a “emergência gradual dos costumes e reconhecimento dos princípios 

gerais do direito”204, formando, a partir de então, um arcabouço cada vez maior. 

De Guzman explica que: 

 

O campo do direito penal internacional, como um dos mais novos ramos do direito 

internacional público, enfrenta desafios particulares em relação à indeterminação 

inerente no desenvolvimento de normas legais internacionais. Por essa razão, 

algumas delegações sentiram que quando em dúvida quanto à aplicação de uma 

regra de direito penal internacional, a Corte deveria simplesmente aplicar a li 

doméstica. Outras delegações sentiram, com mesmo vigor, que seria inapropriado 

para uma Corte Internacional aplicar qualquer coisa que não fosse o direito 

internacional. Estes últimos afirmaram que o princípio nullum crimen não impediria 

a gradual codificação do direito a partir da interpretação judicial205.  

 

Os princípios a que se refere o artigo 21 (i.e. de direito internacional e princípios 

gerais) remetem a quatro categorias de princípios que seriam: 

Os decorrentes da Corte Internacional de Justiça, com vista ao artigo 38 do seu 

Estatuto, e às jurisprudências dos Tribunais ad hoc prévios; Os derivados da natureza da 

comunidade internacional (i.e. princípios de coexistência (pacta sunt servanda), de 

integridade territorial, de auto-defesa – estes últimos vinculados ao princípio de soberania); 

Os intrínsecos à ideia de Direito (i.e. princípios gerais (lex posteriori derrogat priori, nullum 

crimen sine lege, princípio de justiça, princípio da proporcionalidade); E os princípios 

                                                           
204 DE GUZMAN, Margaret McAuliffe. op. cit. p.704. 
205 Idem. 
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vinculados ao direito natural os quais serviram de mote para o fortalecimento do direito penal 

internacional (i.e. princípio da igualdade e princípio de respeito aos direitos humanos)206. 

  Sobre os princípios previstos no artigo 21, no Comitê preparatório de 1996, 

houve ampla difusão e concordância de que os crimes que caíssem na jurisdição do Tribunal 

deveriam ser definidos com a claridade, precisão e especificidade requeridas pelo direito 

penal em acordo com o princípio da legalidade e que os princípios fundamentais do direito 

criminal e que as regras gerais e mais importantes de procedimento e probatórias deveriam ser 

definidas de forma clara no Estatuto pela mesma razão207.  

O princípio da legalidade, como já dito, remete a outros quatro subprincípios, 

estando presente nos artigos 22 a 24 do Estatuto, in verbis: 

 

Artigo 22: 

Nullum crimen sine leqe 

1. Nenhuma pessoa será considerada criminalmente responsável, nos termos do 

presente Estatuto, a menos que a sua conduta constitua, no momento em que tiver 

lugar, um crime da competência do Tribunal. 

2. A previsão de um crime será estabelecida de forma precisa e não será permitido o 

recurso à analogia. Em caso de ambigüidade, será interpretada a favor da pessoa 

objeto de inquérito, acusada ou condenada. 

3. O disposto no presente artigo em nada afetará a tipificação de uma conduta como 

crime nos termos do direito internacional, independentemente do presente Estatuto. 

Artigo 23: 

Nulla pœna sine lege 

Qualquer pessoa condenada pelo Tribunal só poderá ser punida em conformidade 

com as disposições do presente Estatuto. 

Artigo 24: 

Não retroatividade ratione personae 

1. Nenhuma pessoa será considerada criminalmente responsável, de acordo com o 

presente Estatuto, por uma conduta anterior à entrada em vigor do presente Estatuto. 

2. Se o direito aplicável a um caso for modificado antes de proferida sentença 

definitiva, aplicar-se-á o direito mais favorável à pessoa objeto de inquérito, acusada 

ou condenada. 

 

Podemos observar que o artigo 22, inciso 1, bem como o artigo 23, preveem que, 

para que o acusado seja passível de condenação, deve haver, necessariamente, previsão da 

norma positivada no Estatuto. Contudo, embora haja a previsão da figura do princípio nullum 

crimen nulla pœna sine lege scripta, esse artigo encontra-se inutilizado uma vez que o TPI 

admite a aplicação subsidiária de costumes princípios e normas de direito internacional, 

inclusive do direito de guerra, inclusive para fins de evitar o risco de criação de um novo 

Tribunal ad hoc, admitindo a criação ou associação por analogia de tipos para chamar para si 

a competência no processamento e julgamento de crimes internacionais que possam ser 

                                                           
206 Ibidem, p.706-707. 
207 BROOMHALL, Bruce. General Principles of Criminal Law. In: TRIFFTERER, Otto. Commentary on the 

Rome Statute of the International Criminal Court. Dresden: Otto Triffterer Editor, 1999, p.715. 
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inseridos no universo dos crimes de guerra, contra a paz, e contra a humanidade. Em outras 

palavras, o artigo 21, da abertura para que o TPI possa aplicar o costume “in malam partem”, 

esvaziando o objetivo do princípio positivado. 

O artigo 22 não requer que a conduta seja definida como criminosa com 

fundamento no direito doméstico de qualquer Estado, em ordem de garantir a 

responsabilização penal do acusado perante a Corte, fazendo meramente referência à inclusão 

dos crimes no Estatuto independentemente da incorporação dessas leis no direito nacional. 

O artigo 23 (nullum pœna sine lege) está apartado do artigo anterior que trata do 

nullum crimen sine lege, não havendo a mutualidade na relação crime e pena, como é comum 

ser encontrado em legislações atuais. 

Broomhall chama a atenção para o fato de que o parágrafo 1º do artigo 22, em 

requerendo que um dado crime esteja na jurisdição da Corte, não implica que a Corte 

determine que o crime em questão dê origem à responsabilidade individual enquanto questão 

de direito costumeiro internacional. 

O artigo 24 remete ao princípio nullum crimen nulla pœna sine lege prævia, no 

primeiro inciso, bem como da aplicação da lex mitior, segundo o inciso 2. 

O inciso 2, do artigo 22, deveria, em tese, remeter à aplicação do princípio da lex 

stricta, estabelecendo a definição do crime de modo restrito, e não por analogia, no mesmo 

caminho, submetendo-se ao princípio da lex certa, aplicando a lei ambígua a determinado 

caso com a interpretação mais favorável à pessoa investigada, processada ou condenada. 

Ante o exposto, encontramos contradições quanto ao princípio preconizado.  

Muito embora haja a convenção acertada de que o princípio da legalidade deu 

abertura à Common Law e princípios gerais do direito por necessidade de uma ampla 

aceitação dos Estados, o momento histórico do Tribunal de Nuremberg foi condição inegável 

para mudar o rumo da estrutura desse direito em formação. 

Como defesa à aplicação das normas criadas pelos juízes com fundamento nos 

costumes e princípios gerais de direito, as cortes internacionais de direitos humanos têm 

evitado um positivismo excessivo, aceitando a teoria de que o princípio nullum crimen sine 

lege é respeitado pela lei não escrita ou pelas normas criadas pelos juízes, na medida que a lei 

é acessível e previsível. 

 

4.3.1 APLICAÇÃO DA ANALOGIA EM MALAM PARTEM  
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O direito penal internacional encontra-se nos seus primeiros estágios e como tal, 

paradigmas não foram formados em torno de todas as questões. Dessa forma, considerando 

que a Common Law é matriz da configuração do crime e da aplicação do direito, agravado 

pelo fato de que o direito penal internacional é um fenômeno recente e o objeto de proteção 

deste está regulado, ainda, de forma fragmentária - haja vista que não existe um rol exaustivo 

de todas as possibilidades que configurem crimes contra a paz, genocídio, contra a 

humanidade, de guerra, e não existe um arcabouço de jurisprudências que possam pacificar 

todas as questões surgentes, sendo comum a controvérsia das questões -,  o princípio da 

proibição da analogia in malam partem não pode ser fielmente observado por questões 

práticas que assim o impedem. Destarte, muito embora haja previsão expressa da proibição da 

aplicação da analogia in malam partem, o TPI pode valer-se da analogia in malam partem 

para exercer a sua função judicante. 

Neste sentido, Geoffrey Robertson, membro da Câmara de Apelações da Corte 

especial de Serra Leoa, afirmou que: 

 

O requisito de claridade não será necessariamente encontrado lá, (no princípio 

nullum crimen sine lege) como tendo havido acusações bem sucedidas, a respeito de 

condutas similares, uma vez que teria que haver uma primeira acusação para cada 

crime e nós estamos nos primeiros estágios de aplicação do direito penal 

internacional208.  

 

A Comissão de direito internacional não se ateve a estabelecer uma definição 

detalhada dos crimes mais graves, estabelecendo apenas os títulos das ofensas, deixando a 

especificação para a Corte ou para o esboço do Código de Crimes Contra a Paz e Contra a 

Humanidade. Apenas em 1995 um Comitê ad hoc que sugeriu a implantação das 

especificações dos crimes graves no esboço do estatuto que seria criado. Como bem ressalta 

Schabas: 

 

O comitê ad hoc teve pouca dificuldade na identificação de textos amplamente 

aceitos definindo os elementos dos crimes de genocídio, agressão, crimes de guerra 

e crimes contra a humanidade. Quanto ao princípio geral nullum crimen, ele não foi 

formalmente mencionado no anexo do relatório do Comitê ad hoc, embora tenha 

invocado tanto a “não-retroatividade” quanto a “punição pelo direito penal 

internacional costumeiro” como “questões substantivas”, requerendo discussões 

além [...] A forma definitiva do Estatuto de Roma começou a tomar forma na sessão 

de fevereiro de 1997 do Comitê preparatório. A primeira de duas provisões, 

intitulada de nullum crimen sine lege, manteve a distinção do esboço da Comissão 

de Direito Internacional entre crimes graves e crimes  de convenção. Contudo, 

diferentemente da Comissão que requereu apenas os crimes graves para serem 

reconhecidos perante o direito internacional, o Comitê preparatório requereu que 

                                                           
208 ROBERTSON apud SCHABAS, Willian A. op. cit., p. 403. 
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fossem definidos no Estatuto. Um segundo parágrafo foi estabelecido: "Conduta não 

será determinada como criminosa e sanções não serão aplicadas por esse Estatuto 

sob um processo analogia.209 
 

4.3.2 DA RETROATIVIDADE DA LEI EM MALAM PARTEM  

 

Uma das primeira medidas a serem adotadas pelo comitê preparatório de 1996 foi 

estabelecer a discussão acerca do princípio da legalidade/da não retroatividade da lei, em 

especial, para tratar do marco temporal de aplicação da jurisdição temporal da Corte, para os 

crimes cometidos após a sua implantação.  

Diferentemente de Nuremberg, Tóquio, ex-Iugoslávia, Ruanda e Serra Leoa, o 

Tribunal Penal Internacional não dá guarida ao processamento de atos praticados antes de sua 

instauração.  

Consideramos como reforço ao princípio nullum crimen nulla pœna sine lege a 

previsão dos artigos onze (Competência ratione temporis) e vinte e quatro (nullum crimen 

nulla pœna sine lege praevia ratione personæ). Não obstante qualquer lacuna ou incerteza 

quanto aos crimes positivados, a Comissão de elaboração do esboço do Estatuto de Roma o 

fez de forma prospectiva de forma a garantir a aplicação de qualquer caso que infligisse os 

bens juridicamente protegidos aos ditames do TPI, neste sentido garantindo ao Juiz da Corte o 

arbítrio para enquadrar qualquer possível caso que possa afrontar os direitos humanos, 

inibindo qualquer possível criação de novo tribunal ad hoc.  

 

4.3.3 DA LEX INCERTA E DA QUEBRA DO PRINCÍPIO DA CULPABILIDADE 

 

 No artigo 28 do estatuto podemos encontrar a figura da responsabilidade objetiva 

que destrói o princípio da culpabilidade intimamente ligado ao princípio da legalidade que 

tem, na essência, o objetivo de garantir a proteção do indivíduo. 

Sob o prisma do relativismo encontrado no Estatuto de Roma, encontramos a fuga 

da taxatividade dentro do princípio da legalidade; o nullum crimen, nulla pœna sine lege 

certa, no Art.28 do Estatuto de Roma210: 

 

Artigo 28 

Responsabilidade dos Chefes Militares e Outros Superiores Hierárquicos 

                                                           
209 Ibidem, p.405. 
210 Tais vícios podem ser identificados, também, nas transcrições do Estatuto em outras línguas. 
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        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 

        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. 

 

Analisando o texto legal, fica latente a falta de determinação da matéria de 

proibição típica nas suas descrições, a ver: “não ter exercido apropriadamente [...]”, “não 

tenha adotado todas as medidas necessárias [...]”, “não levou em consideração [...]” e 

principalmente a expressão “deveria saber [...]” onde se constata o verbo “deveria” no futuro 

do pretérito, indicando a possibilidade de uma não ciência por parte de chefe militar ou 

superior hierárquico, em razão da sua responsabilidade de comando, quebrando com o 

paradigma da culpabilidade do direito penal devido a um abstrativismo técnico, possivelmente 

em decorrência da discordância ideológica entre os Estados, como ratifica Kai Ambos211. 

Dentro da dogmática do princípio da legalidade, em razão da lei penal se dirigir à pessoa, 

afirma-se que o princípio da culpabilidade decorre do princípio da legalidade212.  

Esta situação traz a ideia de separação do objeto do seu ponto de apoio, trabalhada 

por Adorno, remetendo ao enfraquecimento da função da norma, in verbis: 

 

[...] Devido à desigualdade no conceito de mediação, o sujeito só incide no objeto de 

uma forma radicalmente diferente daquela em que o objeto incidiria ao seu sujeito. 

Só se pode pensar no seu objeto (i.e. a norma) por meio do sujeito (i.e. o indivíduo a 

que a norma de incidir), embora continue perseverando como o alter deste último. 

                                                           
211 AMBOS, Kai. op. cit. p. 498. 
212 BRANDÃO, Cláudio. Introdução ao Direito Penal. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p.134-135.  
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Neste sentido, o sujeito também é, em sua própria estrutura e desde o início, objeto. 

Não se pode pensar no objeto separado do sujeito como idéia, mas o sujeito pode 

certamente ser apartado do objeto em pensamento213. 

 

Neste sentido, explica Honneth que: “Adorno queria dizer que você só pode 

entender a ideia de um sujeito transcendental, quando este tem suporte empírico, e, nesse 

sentido, é, também, um objeto empírico.214” Destarte, não podendo, no mundo das coisas, o 

objeto – encontrado na norma – ser apartado do sujeito que materializou o fato a que o objeto 

se propôs incidir, em razão daquele.  Em outras palavras, significando que a relação entre a 

norma e o sujeito deve ser realizada de forma que sejam igualmente consideradas, frente aos 

preceitos fundamentais e, por conseguinte na responsabilização do sujeito, ao tornar-se objeto 

do juízo de valor em função do ato cometido.  

Esta forma de responsabilização, pela abstração do núcleo verbo do tipo, denota o 

afastamento do princípio da culpabilidade, posto que este tenha uma relação teleologicamente 

orgânica com a tipicidade, desvirtuando por completo a sua função, consequentemente 

deslegitimando a entidade aplicadora, uma vez que, como já dito, a norma vigora como forma 

legítima de intervenção do organismo de Governo (sendo este nacional ou internacional – no 

caso, da entidade aplicadora do direito penal internacional, mesmo com a previsão ampla de 

aplicação dos costumes e princípios gerais) sobre os indivíduos que integrem ativa ou 

passivamente este organismo. 

A culpabilidade configura-se a partir de um juízo de reprovação pessoal, 

configurando a imputabilidade, a exigibilidade de conduta diversa e a potencial consciência 

de antijuridicidade. O juízo de reprovação é dirigido ao sujeito e feito pelo direito. Daí, busca-

se aplicar ao juízo de reprovação a partir de um elemento subjetivo que seria a potencial 

consciência de antijuridicidade. Esta seria “o núcleo central da reprovação da culpabilidade, 

pois a decisão de cometer o fato com pleno conhecimento da norma jurídica, que se opõe ao 

mesmo, caracteriza, de modo claro, que o autor possui uma atitude jurídica interna 

deficiente”215. Daí, fica claro que o princípio da culpabilidade é indissociável de uma análise 

subjetiva, característica antagônica do previsto no Estatuto, com a possibilidade de punição, a 

partir de uma responsabilização objetiva. 

Glaser ao tratar da responsabilização do indivíduo, foi enfático afirmando que o 

direito penal moderno só teria aplicação e só interessaria “somente ao homem - ou seja, a um 

                                                           
213 TAVARES, Juarez. Teoria Del injusto Penal. Buenos Aires: Editora B de F, 2010, p.159.  
214eADORNO, Theodor W. Negative Dialektik. Berlin: Akademie Verlag GmbH, 2006, p.54.  Disponível em: 

http://books.google.com.br/books?id=boqM4FBHe_0C&printsec=frontcover&hl=pt-

BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. Acesso em maio 2013. 
215 BRANDÃO, Cláudio. op. cit. p.167-169. 

http://books.google.com.br/books?id=boqM4FBHe_0C&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.br/books?id=boqM4FBHe_0C&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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ser humano, dotado de vida, somente ele podendo ser penalmente responsável. [...] Esse 

mesmo direito faz com que toda penalidade depende dá vontade culposa do agente"216. 

Kai Ambos também afirma que os tribunais já reconheceram que o princípio de 

culpabilidade (individual) pressuporia o conhecimento das circunstâncias do delito por parte 

do acusado217.  

Na mesma linha de pensamento, Bernatzik: 

 

Querer e agir no sentido psicológico atribuído a um ser coletivo é uma ideia mística, 

obscura, uma sucessão da doutrina orgânica do Estado, uma consequência de uma 

confusão dos problemas filosóficos e políticos com fatos jurídicos... O objeto da 

preocupação do jurista é somente a vontade e o ato do indivíduo: é a vontade que é 

decisiva do ponto de vista do direito para o ser coletivo (Gemeinwesen); assim, é o 

indivíduo que é o sujeito da vontade do ser coletivo218. 

 

Ambos leciona, ainda, sobre a responsabilidade e sua limitação:    

 

A responsabilidade criminal pessoal não tem efeito apenas sobre a responsabilidade, 

mas também sobre a sua limitação, ou seja, no que tange ao ofensor, por atribuível, 

somente a ele [...] o comportamento pode ser responsabilizado219.       

 

E segue ao falar dos limites da responsabilização, tratando do princípio da 

legalidade, prevista no artigo 23 do Estatuto, fazendo curiosa observação:    

 

Esse modelo – dos limites à responsabilização penal – representaria o Art.23 no 

projeto do estatuto, porém, não incluído no Estatuto de Roma, uma vez que, 

principalmente para a compreensão dos seus autores, este diria respeito à 

responsabilidade civil, e sendo tratada como parte da sentença220.                                           

 

Destarte, o artigo 23 limitou-se a expressar que a pessoa “só poderá ser punida em 

conformidade com as disposições do presente Estatuto” ficando preso às generalidades 

principiológicas ou possibilidade de ocorrer alguma alteração nos elementos constitutivos do 

crime, como disposto no artigo 9º.  

Tratando dessa extensão da responsabilização, Doudou Thiam trata da justificação 

dos fatos em atenção a regras primárias, como base da responsabilização, embora não cogite a 

                                                           
216 GLASER, Stefan. op. cit. p. 65-66. 
217 AMBOS apud CLEMENTINO, Marco Bruno Miranda. A Culpabilidade no Direito Internacional Penal. 

Revista CEJ. ano XIV. n. 51. Brasília, 2010, p. 60. 
218 BERNATZIK apud GLASER, Stefan. op. cit. p. 66.  
219 AMBOS, Kai. op. cit. p. 498. 
220 „Dies wollte Art.23 Model-Draft-Statute ausdrücken, der allerdings nicht in das Rom-Statut überkommen 

wurde, da er nach dem Verständnis seiner Verfasser hauptsächlich die zivilrechtliche Haftung betrifft und 

deshalb im Rahmen der Strafzumessung zu bebehandeln sei“. Idem.  
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perspectiva da responsabilidade de comando, mas das circunstâncias aplicáveis aos 

comandados (coerção, estado de necessidade e força maior, erro, ordem superior, a posição de 

oficial do perpetrador do crime (Art.27 do Estatuto de Roma), legítima defesa e represália). 

Neste diapasão, trata da estrutura do crime na Common Law, composta por um elemento 

material (a ação) e um elemento subjetivo ou elemento moral, que é a intenção, afirmando que 

a lei escrita não seria necessária221.  

Dentro da atual conjuntura, com a previsão do artigo 28, a afirmação de que a lei 

escrita não seria necessária para efeitos de responsabilização é falsa, sob a perspectiva tanto 

do princípio da culpabilidade, quanto da legalidade, uma vez que o nível de abstração, trazido 

com o artigo, na análise jurisprudencial é irrazoável, do ponto de vista da própria noção de 

crime dentro da common law, certo que a consideração do elemento subjetivo que englobaria 

a culpabilidade e o elemento volitivo poderiam restar afastados do nexo causal com o delito 

propriamente dito. 

Mesmo com a previsão implícita da culpabilidade no artigo 30 que trata dos 

elementos psicológicos, dentro da mens rea, constatamos que o verbo núcleo do tipo no artigo 

que trata da responsabilização objetiva não encontra respaldo legal para aplicação combinada 

com o artigo 30. 

 

Vejamos: 

 
Artigo 30  

Elementos Psicológicos  

 

1. Salvo disposição em contrário, nenhuma pessoa poderá ser criminalmente 

responsável e punida por um crime da competência do Tribunal, a menos que atue 

com vontade de o cometer e conhecimento dos seus elementos materiais. 

2. Para os efeitos do presente artigo, entende-se que atua intencionalmente quem: 

a) Relativamente a uma conduta, se propuser adotá-la; 

b) Relativamente a um efeito do crime, se propuser causá-lo ou estiver ciente de que 

ele terá lugar em uma ordem normal dos acontecimentos. 

3. Nos termos do presente artigo, entende-se por "conhecimento" a consciência de 

que existe uma circunstância ou de que um efeito irá ter lugar, em uma ordem 

normal dos acontecimentos. As expressões "ter conhecimento" e "com 

conhecimento" deverão ser entendidas em conformidade. 

 

O parágrafo 1º traz o elemento mens rea enquanto o parágrafo 2º expressa sua 

definição enquanto “ação intencional”, aplicando-a quanto à conduta realizada e, também, 

quanto ao efeito do crime. Vejamos que o caput do artigo nos diz que o agente deve atuar com 

                                                           
221 THIAM, Doudou. op. cit. p.74-75. 
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vontade e, cumulativamente (não alternativamente), conhecimento dos seus elementos 

materiais, a que as alíneas “a” e “b” fazem referência.  

Segundo Ambos, a partir da aplicação do artigo 30, o dolus eventualis, estaria 

afastado enquanto um “dolo indireto”, posto que o dolo eventual, sendo tipo de “dolo 

condicional”, teria um amplo espectro de atitudes subjetivas em direção à produção do 

resultado, e implica num grau mais elevado que “ausência de cuidados”. “O perpetrador poder 

ser indiferente ao resultado ou não se importar com o dano como expressão de sua meta”, 

contudo não teria consciência de que um resultado, caracterizado típico, ocorreria no curso 

normal dos eventos222.  

Com efeito, o artigo 28 não pode ser aplicado em combinação com o 30, uma vez 

que este prevê a configuração cumulativa da ação volitiva e consciente, enquanto no artigo 

28, como visto, não relaciona qualquer conduta, nem mesmo omissiva, na responsabilização 

do indivíduo.  

Neste sentido, a previsão “salvo disposição em contrário” do artigo 30 é aplicada 

ao artigo 28 em função da responsabilidade de comando. 

Ambos aponta que a ausência deste ponto no projeto de 1996 trouxe diversas 

confusões acerca de vários delitos. 

A “potencial consciência”, segundo Ambos, no núcleo do tipo do artigo 28 

“deveria saber” ampliam as exigências subjetivas, criando uma espécie de imprudência 

consciente, do ponto de vista subjetivo e define que a mens rea (dolo direto) é pré-requisito 

para responsabilização de uma conduta no direito penal internacional223. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
222 AMBOS, Kai. Op. Cit. p.49. 
223 AMBOS, Kai. La Parte General del Derecho Penal Internacional: Bases para uma elaboración dogmática. 

Bogotá: Temis, 2005, p.138. 
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CONCLUSÃO 

 

Os princípios decorrentes da legalidade são essenciais à maioria dos sistemas 

jurídicos. Embora tenham sido formalmente aceitos, materialmente são subutilizados, o que é 

inaceitável para a dogmática construída na formação dos pilares da segurança jurídica. 

Não podemos negar a importância que se deve atribuir à instituição do Estatuto de 

Roma, como marco da formalização e estruturação positiva do direito penal internacional, 

tendo absorvido os ensinamentos das décadas anteriores, dando, consequentemente, maior 

segurança nas relações estabelecidas entre os Estados e na garantia de persecução, no caso de 

algum dos envolvidos infringir as disposições normativas estabelecidas na comunidade 

internacional.  Não obstante o relativismo quanto à superposição da jurisdição a Estados 

soberanos não membros do Estatuto de Roma ou a negligência em apurar atos patentemente 

criminosos, o Estatuto prevê a intransigência quanto à abertura para criação de ressalvas em 

sua aceitação (conforme art.120), o que, em teoria, garante a possibilidade de aplicação 

integral de suas disposições, dando eficácia absoluta ao seu corpo, ante os Estados224 que 

assinaram e ratificaram seus vínculos.  

Verificado o progresso do firmamento de institutos característicos do direito 

penal, através da jurisprudência, conquanto que, ao mesmo tempo, o direito penal 

internacional subutilize o direito penal tradicional - pelo arbítrio judicial com costume e 

princípios gerais, com a subutilização como fundamento constitutivo da sua matriz no direito 

internacional público –, mecanismos formais e Tribunal permanente, consequentemente, 

ganham um espectro normativo mais próximo da legalidade, em razão da segurança jurídica, 

sendo possível que com a, cada vez maior, completude do sistema do direito penal 

internacional, não mais se faça necessária a aplicação absoluta dos ditames da Common Law, 

em detrimento do princípio nullum crimen sine lege, com uma posterior positivação do 

referido espectro normativo criado. Permitindo a realocação do princípio da legalidade no seu 

devido patamar de princípio fundamental que reflete numa estrutura de direito penal de maior 

complexidade e, consequentemente, de maior segurança jurídica. 

O impasse para um passo firme no desenvolvimento do direito penal internacional 

está na falta de interesse dos Estados em reconhecer a superioridade da jurisdição 

internacional sobre as suas jurisdições internas, uma vez que politicamente, na conjectura 

                                                           
224 Ressaltamos aqui o fato de que existem as exceções de aplicação do Estatuto a outros Estados não vinculados. 
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atual, a possibilidade de estabelecer peremptoriamente o caráter autárquico do TPI ante às 

potências mundiais é inadmissível. Uma definição própria de conceitos e crimes dentro dos 

parâmetros do direito penal internacional são base para garantir um direito de punir autônomo 

à comunidade internacional, contudo isso não será possível sem que antes ocorra uma total 

submissão dos Estados, abdicando de parcela de sua soberania para acabar com as 

deficiências encontradas tanto pela influência política na aplicação do direito internacional - 

tornando-o ameaçadoramente imparcial –, quanto a nível estrutural, na aplicação da justiça 

criminal, evitando um sistema sem clareza, objetividade e completude nas suas disposições. 

Ademais, são necessárias algumas reflexões acerca do que foi tratado: 

 

1) O princípio da legalidade teve seu marco inicial no século XVIII, não obstante 

o reconhecimento da influência da mera legalidade (direito escrito) 

desenvolvida nos primórdios – no que se refere ao direito grego e romano com 

seu legado aos séculos subsequentes –, garantindo, a partir de sua estrutura, 

um sistema de direito penal mais humano e próximo da segurança jurídica, 

certo que o bom senso do magistrado não é a medida mais próxima do que 

deve ser a justiça no direito. A essência da legalidade restou evidente no 

direito brasileiro, quando então implementado, em contraste com as 

ordenações utilizadas, com leis absurdas pela atrocidade de suas penas e 

incoerências que iam frontalmente contra o princípio da legalidade, refletindo 

no caos jurídico que se estabeleceu nas províncias, onde cada Senhor 

estabelecia um “direito” próprio, de acordo com suas conveniências. A 

Constituição de 1824 e o Código Penal do Império foram o início de uma 

drástica mudança na cultura jurídica do período e a resposta mostrou-se 

positiva. A dificuldade do direito penal internacional em lidar com os 

diferentes ordenamentos e posições doutrinárias, subjugou o princípio nullum 

crimen sine lege às demandas políticas das grandes potências para viabilizar a 

inevitável instauração deste novo ramo do direito. Seu reflexo no direito 

brasileiro, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas no reconhecimento 

do direito penal internacional, foi fundamental para garantia dos direito 

humanos, frente às novas ameaças que vão para além das linhas demarcadas 

da soberania de um Estado, sendo um problema que a todas as soberanias 

afeta.  
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2) O direito penal internacional teve grande influência do direito penal de 

extraterritorialidade (assim como o DIPr para o direito penal de 

extraterritorialidade), sendo um marco, para tanto, a discussão envolvendo o 

princípio da universalidade, desde o século XVII. Sendo o ponto de ruptura as 

teorias trazidas pelos idealistas do século XX, trazendo a noção de um código 

penal universalista, o que só teve perspectiva real de concretização com o 

evento da Segunda Grande Guerra. Importa reconhecer que o princípio da 

legalidade teve um tratamento distinto no direito penal de extraterritorialidade 

– cujas regras e princípios tinham no princípio nullum crimen sine lege a 

matriz de legitimidade para sua existência e aplicação – e no direito penal 

internacional – que estabelece a Common Law e princípios gerais do direito a 

base do seu sistema, em detrimento do princípio nullum crimen sine lege que 

perde seu objeto, pela possibilidade de aplicação de um costume contra legem. 

3) O desenvolvimento do direito penal internacional deu-se com ações 

impetuosas e descuidadas que não podem haver diante de qualquer novo 

fenômeno criado ou verificado. Os Tribunais ad hoc, foram estatuídos com 

carência técnica e suas aplicações tiveram o direcionamento do poder político, 

configurando omissões e excessos na aplicação do direito ou na sua não 

aplicação. Como foram eventos paradigmáticos na formação desse novo ramo 

do Direito, as jurisprudências criadas, os elementos desenvolvidos em seus 

estatutos e as construções doutrinárias e disposições aplicadas, decorrentes das 

discussões trazidas pelos Estados, indubitavelmente repercutiram na formação 

do Sistema criado com o Estatuto de Roma, trazendo também os seus vícios. 

4) Os mecanismos de aplicação do direito penal internacional pelo Estatuto de 

Roma, embora não tenham comprometido a aplicação do princípio da 

legalidade, havendo a possibilidade de aplicação da analogia in malam 

partem, do costume in malam partem, ou da desconsideração do princípio da 

culpabilidade pelo art.28 (tendo a legalidade como seu pressuposto de 

existência),  geraram um risco indubitável que poderá ser mitigado com o 

desenvolvimento deste novo ramo do direito ou poderá se agravar com a não 

adequação da jurisprudência firmada e vindoura aos ditames do direito penal 

tendo o princípio da legalidade enquanto princípio fundamental. Destarte, 

havendo o risco de aplicação do costume contra legem. Assim, uma vez sendo 

um Tribunal Penal Internacional discutível do ponto de vista técnico e 
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político, o princípio da legalidade positivado no Estatuto sofre risco na 

integridade de sua aplicação, não devendo permanecer enquanto princípio 

positivo do Estatuto, mas devendo se aplicado de forma subsidiária, junto com 

os demais princípios gerais do direito, posto que o direito penal internacional 

não é um direito penal na acepção tradicional e tampouco tem a autonomia 

necessária para se fazer impor a todos os Estados, o que pode sacrificar a 

segurança jurídica, o império da lei e o princípio da legalidade. 
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