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RESUMO 

 

SIQUEIRA, Martha Maria Guaraná Martins de. A Flexibilização do Princípio da 

Legalidade no Tribunal Penal Internacional. 2011. 126 p. Dissertação (Mestrado em 

Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade 

de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2011. 

 

 

 

O presente trabalho trata do tema da análise da aplicação do princípio da legalidade à luz dos 

dispositivos do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Para tanto, demonstra a 

origem histórica do mencionado princípio, desde o período anterior até o período posterior ao 

Iluminismo, bem como a sua essência e aplicação no âmbito do sistema penal brasileiro. 

Aponta a formação da ordem jurídica internacional, as discussões existentes acerca da 

terminologia do direito internacional penal, conteúdo e fontes desse ramo do direito. 

Apresenta os antecedentes que ensejaram a criação do Estatuto de Roma do Tribunal Penal 

Internacional, pesquisando sobre a garantia da legalidade nos tribunais de exceção 

(Nuremberg e Tóquio) e ad hoc (Ruanda, ex-Iugoslávia e Serra Leoa). Analisa o conceito de 

crime para o direito internacional, examinando os seus elementos e realizando um estudo 

sobre os tipos penais previstos no Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Finaliza 

com a apreciação dos princípios orientadores e constituintes do Estatuto de Roma do Tribunal 

Penal Internacional, procedendo-se com um enfoque no princípio da legalidade. 

 

 

 

Palavras-chave: Direito Internacional Penal. Tribunal Penal Internacional. Princípio da 

Legalidade. 
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ABSTRACT 

 

SIQUEIRA, Martha Maria Guaraná Martins de. The Flexibility of the Principle of Legality 

in International Criminal Court. 2011. 126 p. Master´s Thesis (Master of Law) – Programa 

de Pós-Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2011. 

 

 

 

This work deals with the issue of reviewing the implementation of the principle of legality in 

the light of the provisions of the Rome Statute of the International Criminal Court. So it 

demonstrates the historical origin of that principle, since the prior time until the 

Enlightenment time, and the essence and application within the criminal justice system. It 

points out to the formation of the international legal order, existing the discussions about the 

terminology of international criminal law, content and sources of this branch of law. It 

presents the background that rose to the creation of the Rome Statute of the International 

Criminal Court, researching the guarantee of legality in the courts of exception (Nuremberg 

and Tokyo) and ad hoc (Rwanda, former Yugoslavia and Sierra Leone). It examines the 

concept about crime in the international law, examining its elements and conducting a study 

about the criminal set in the Rome Statute of the International Criminal Court. It concludes 

with an assessment about the constituent and guiding principles of the Rome Statute of the 

International Criminal Court proceeding with a focus on the principle of legality. 

  

 

 

Key-words: International Criminal Law. International Criminal Court. Principle of Legality. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 A presente dissertação de mestrado tem como objetivo primordial analisar o tema da 

garantia da legalidade penal no âmbito do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional.  

 É sabido que a Ciência Penal tem passado por mudanças conceituais e estruturais, 

principalmente no que tange aos princípios que a rege. Tais princípios sofrem modificações e 

limitações conforme a época e o Estado que os resolve adotar. Ainda, podem ou não aparecer 

em um ordenamento jurídico, conforme o sistema legal assumido por um determinado por 

país.  

 Dentre os principais sistemas jurídicos vigentes no mundo, podem ser mencionados os 

sistemas: romano-germânico e anglo-saxão. No sistema romano-germânico, que tem como 

base o direito romano, interpretado pelos glosadores no século XI, impera como maior 

característica a compilação dos textos em forma de codificações, diferentemente do que 

ocorre que no sistema anglo-saxão, cuja tradição remonta ao direito costumeiro e 

jurisprudencial, com legislações esparsas e não codificadas. 

 O sistema romano-germânico é o adotado por grande parte dos países ocidentais, 

estando incluso nesse rol o Brasil. O Direito Penal brasileiro pressupõe a pré-existência de 

preceitos normativos, incriminando as condutas, bem como estabelecendo uma pena em 

conseqüência da prática de delitos, como forma de legitimar a aplicação da norma penal. Esse 

é o conceito básico atribuído ao princípio da legalidade.  

 Saliente-se que, para se chegar ao conceito final de legalidade, deve-se ter em mente o 

arcabouço de eventos históricos que demonstraram o desenvolvimento desse princípio. Nesse 

sentido, essa dissertação se estrutura, didaticamente, em cinco capítulos. O primeiro deles 

buscará demonstrar os aspectos históricos mais relevantes para formação do mencionado 

princípio, levando-se em conta os postulados assumidos pelo Direito Romano até o período 

pós-Iluminista. Nesse capítulo será demonstrada, ainda, a grande controvérsia doutrinária 

quanto ao surgimento do referido princípio. Isso porque, embora sejam encontrados em Roma 

alguns preceitos que façam presumir, de certo modo, a preservação da legalidade, a mesma 

não poderia ser considerada em sua forma estrita em virtude da permissão de uso dos 

costumes para incriminação das condutas. Assim, Francisco de Assis Toledo, considera que o 
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seu surgimento ocorreu em 1215, com a Magna Carta do Rei João Sem Terra, que estabelecia 

que nenhum homem poderia ser punido senão pela lei da terra
1
.  

 Para o professor Ricardo de Brito, a controvérsia pode ser devidamente solucionada 

com base no conceito que se pretende adotar de legalidade. Partindo-se da noção de mera 

legalidade, tem-se que a sua formação se deu de forma lenta e progressiva, remontando ao 

Direito Penal romano. Por sua vez, a estrita legalidade (tratada no presente trabalho) é um 

produto do período iluminista (cultura européia do século XVIII) 
2
. 

 No ano de 1764, século XVIII, a obra de Cesare Bonesana Beccaria – Marquês de 

Beccaria, intitulada como “Dos Delitos e das Penas” institui um conceito meramente político 

de legalidade, ao defender o rompimento de um Direito Penal ilimitado do Estado Absoluto, 

para que se pudesse garantir a esse ramo do Direito a legitimidade que ele merecia, tornando-

se tal limitação como uma forma de legitimar a violência da pena aplicada pelo Estado. Mais 

adiante, ainda no período iluminista, em 1801, Anselm von Feuerbach busca desenvolver as 

raízes formais do princípio juntamente com a dogmática penal. Para Feuerbach, a função do 

Direito Penal seria a tutela dos interesses. Para ele, ainda, toda pena exerce uma coação 

psicológica no indivíduo que a sofre, e a ameaça do mal publicizada faz com que o indivíduo 

se abstenha da prática de ilícitos. Por isso, não pode haver pena sem lei. A esse autor se deve, 

inclusive, a fórmula latina pela qual o postulado da Legalidade é mundialmente conhecido: 

“nullum crimen e nulla poena, sine previa lege” 
3
. 

 Por fim será visto que, com base no já tão falado princípio, nenhum fato pode ser 

considerado crime e nenhuma pena criminal pode ser aplicada, sem que antes desse mesmo 

fato tenham sido instituídos por lei o tipo delitivo e a pena respectiva 
4
.  Por isso, se proíbe o 

uso dos costumes e da analogia como fonte para incriminação de determinadas condutas. 

 Ocorre que o costume é a fonte primordial do Direito Internacional, uma vez que esse 

ramo do direito é regido pelo sistema anglo-saxão. Conseqüentemente, deverá o Direito 

Internacional Penal seguir essa mesma vertente, já que se trata de um ramo do Direito 

Internacional, sendo inaplicável a garantia da legalidade. 

 Assim, o segundo capítulo tratará justamente sobre a formação da ordem jurídica 

internacional penal, bem como de suas conseqüências dogmáticas para o direito internacional. 

                                                           

1
 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal.  5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 21.  

2
 FREITAS, Ricardo de Brito A. P. Princípio da Legalidade Penal e Estado Democrático de Direito: do 

Direito Penal Mínimo à Maximização da Violência Punitiva. In: Princípio da Legalidade: Da Dogmática 

Jurídica à Teoria do Direito. Coord: Cláudio Brandão e outros. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 367. 

3 FEUERBACH. Anselm von. Tratado de Derecho Penal. Traducción al castellano por EUGENIO R. 

Zaffaroni e Irma Hagemeier. Buenos Aires: Editorial Hamurabi S.R.L, 1989.. 

4 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal.  5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 21. 
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Para tanto, será estudada a questão da internacionalização do Direito, as definições e 

distinções adotadas quanto às concepções de Direito Penal Internacional e Direito 

Internacional Penal, bem como as fontes do Direito Internacional.  

 O terceiro capítulo, a seu turno, abordará os fatos antecedentes que terminaram por 

idealizar a formação de um tribunal permanente. Serão analisados, desse modo, a história de 

Borgonha, quanto ao período relativo ao julgamento de Peter Von Hagenbach (1474), a Paz 

de Vestfália, as idéias de Gustav Moynier, os fatos ocorridos durante e após a Primeira Guerra 

Mundial, inclusive no que diz respeito ao Tratado de Versalhes, bem como o período 

referente à Segunda Guerra Mundial e após a Segunda Guerra Mundial, com a formação, 

consequentemente dos Tribunais Militares Internacionais de Nuremberg e para o Extremo 

Oriente (Tribunal de Tóquio). Também serão pesquisados os Tribunais Internacionais para a 

ex-Iugoslávia, para Ruanda e Especial para Serra Leoa.  

 Observe-se que tais tribunais terminaram por orientar e consolidar a justiça penal 

internacional, criando tipos penais internacionais e atribuindo-lhes pena, objetivando-se a 

proteção da comunidade internacional. Do mesmo modo, não surgiram por obra do destino, 

mas diante do fato de que a humanidade, já há alguns anos vinha estabelecendo justiças de 

natureza internacional. Os métodos e a própria criação, bem como jurisdição desses tribunais 

foram bastante questionados ante a não observância de princípios de proteção aos indivíduos 

como pessoa humana. Nos Tribunais de Nuremberg e Tóquio, denominados de exceção, 

surgidos após a realidade cruel da Segunda Guerra Mundial, principalmente diante do 

holocausto que vitimou milhões de judeus pelos nazistas e da brutalidade da agressão 

japonesa contra os chineses, a defesa dos acusados submetidos a julgamento lançou diversas 

críticas. A mais grave delas foi, justamente, a do descumprimento do princípio da legalidade 

(nullum crimen, nulla poena sine lege) e do princípio do juiz natural. Nesse aspecto, para 

impugnar os julgamentos por esses tribunais a defesa alegou: o castigo post facto, que é 

inclusive repudiado pelo direito das nações civilizadas; além disso, nenhuma nação soberana 

poderia tipificar a conduta após a prática dos atos delituosos como ocorreu com os tipos de 

guerra e de agressão, não previstos em nenhum estatuto
5
.  

 Objetivando sanar críticas como essas, projetou-se a criação de um organismo 

independente, com força e competência para processar e julgar os agentes praticantes de 

crimes considerados como internacionais. Idealizou-se a criação de normas capazes de 

                                                           

5
 FERRO, Ana Luíza Almeida. O Tribunal de Nuremberg: dos precedentes à confirmação de seus princípios.  

Belo Horizonte : Mandamentos, 2002, p. 103. 
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descrever ilícitos dessa natureza. Somado a tudo isso, procurou-se convencer as Nações sobre 

a importância de cederem parte de suas soberanias em prol da humanidade.  

 Assim, a idéia de criação de um Tribunal Penal Internacional representa os anseios de 

uma sociedade internacional, tendo em vista a prática de delitos de natureza tão graves que 

são capazes de ultrapassar a esfera nacional de um país soberano. As inúmeras guerras, 

espalhadas pelas mais diversas partes do mundo, foram capazes dizimar milhares de seres 

humanos indefesos, o que culminou no surgimento de novos direitos voltados para a proteção 

dos cidadãos, a saber: os direitos humanos. Com violações de tamanha extensão, o mundo 

sentiu a necessidade da criação de uma justiça penal internacional capaz de processar e punir 

os autores de tais delitos.  

 Nesse sentido, impôs-se a formação de um tribunal internacional permanente, com a 

tipificação de crimes internacionais, bem como regras para a sua legitimação, facilitando, 

inclusive, a sua adoção pelos demais Estados soberanos.  

 Surge, então, o Tribunal Penal Internacional – TPI
6
, em 1998 a partir do Estatuto de 

Roma
7
, como resultado de diversos projetos, com aprovação perante uma Conferência de 

Plenipotenciários realizada em Roma. Saliente-se que, buscando agradar a ambas as vertentes 

e em virtude da necessidade de aprovação pelo maior número possível de países para a sua 

efetivação, esse Tribunal passou a abraçar um sistema híbrido, ou seja, com regras previstas 

tanto do sistema anglo-saxão como do romano-germânico. 

 O quarto capítulo abordará as figuras típicas elencadas no Estatuto de Roma do 

Tribunal Penal Internacional, a saber: o genocídio, os crimes contra a humanidade, os crimes 

de guerra e o delito de agressão. Todavia, será realizado, anteriormente, um estudo sobre o 

conceito e os elementos do crime no âmbito do Direito Internacional Penal. 

 Por fim, o quinto capítulo examinará os princípios que foram preservados no Estatuto 

de Roma do Tribunal Penal Internacional, levando-se em consideração que alguns deles, 

como o próprio princípio da legalidade, podem ser devidamente observados, contudo de 

forma flexibilizada, ou seja, recebendo, em termos de interpretação, uma conotação menos 

estrita. Desse modo, lembra Kai Ambos que esse assunto não foi tratado no Projeto de Código 

de 1954. Porém, os projetos de 1991 e 1996 assumiram a mesma abordagem de Nuremberg, 

deixando claro o Relator Doudou Thiam, que “a palavra ‘lei’ (no princípio nullum crimen sine 

                                                           

6
 O Tribunal Penal Internacional tem como sede a cidade de Haia, paises baixos (“o Estado anfitrião”). Foi 

criado a partir do Estatuto de Roma, aprovado em 17 de julho de 1998, em Roma – Itália. 
7
 O Estatuto é o instrumento normativo que determina a competência do TPI. 
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lege) deveria ser entendida em seu sentido mais amplo, o qual não inclui apenas a lei 

convencional, mas, também, os costumes e os princípios gerais do direito” 
8
. 

 Importante ressalvar que o presente trabalho tem bases metodológicas eminentemente 

teóricas, a partir da leitura de doutrinas de abordagem do princípio da legalidade, dos 

Tribunais Penais Internacionais, do Direito Internacional Penal e do Estatuto de Roma do 

Tribunal Penal Internacional. Ante o caráter universal do tema, utilizou-se, em larga escala a 

doutrina estrangeira, incluindo-se revistas científicas, livros, monografias e teses, além dos 

coletados digitalmente para a respectiva leitura, análise e fichamento.  

 No mais, visando o alcance do objetivo proposto, adotou-se o método hipotético-

dedutivo, método de pesquisa das ciências jurídicas, restringindo o tema à especificidade, 

buscando a compreensão da evolução do Princípio da Legalidade, dos Tribunais Penais 

Internacionais e da aplicação daquele princípio no âmbito do Estatuto de Roma do Tribunal 

Penal Internacional. 

 Destaque-se a importância do presente estudo, por se tratar de tema bastante 

atualizado e ainda pouco explorado pela doutrina, se comparado aos demais. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

8
 AMBOS, Kai. La parte general del derecho penal internacional : bases para uma elaboración dogmática. 

Traducción de Esequiel Malarino. Uruguay : Fundación Konrad-Adenauer, Oficina Uruguay, 2005, p.364-365. 
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1. A CONSTRUÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NO DIREITO PENAL 

 

 

1.1. Período anterior ao Iluminismo  

 

 

 Primeiramente, cumpre ressaltar a importância da lei como fonte do Direito Penal. Isso 

porque a lei é a forma de garantir não apenas ao Estado que aquilo que está descrito na mesma 

seja cumprido, mas também uma forma de proteger o cidadão contra os arbítrios estatais.  

 Para Jimenez de Asúa, a lei, tomada em seu sentido formal e mais solene, sendo a 

manifestação da vontade coletiva expressada mediante os órgãos constitucionais, definindo-se 

os delitos e estabelecendo-se as sanções, é a única fonte produtora do direito penal. Ainda, a 

lei penal não é tão somente a garantia daqueles que não delinqüem, mas também, é através 

dela, que se extraem pretensões para o Estado e para os próprios delinqüentes
9
.  

 É da lei que surge a pretensão punitiva do Estado para fins de repressão dos atos 

catalogados em seu texto como delitos, sendo, por esse motivo, a fonte para o direito de punir. 

Por outro ângulo, o Estado não pode apenar uma conduta que não está tipificada nas leis e 

nem impor penas que não estejam estabelecidas para o delito correspondente.  

 A partir dessas considerações, tem-se a margem para o surgimento do princípio da 

legalidade, que, como o próprio nome já deixa evidente, trata-se de apenas tomar como base 

para aplicação do instituto penal aquilo que estiver descrito na lei. 

 Saliente-se que o legislador busca, ao tratar sobre a necessidade de se basear 

primordialmente na lei ao se aplicar o Direito Penal, assegurar, conforme já dito, a segurança 

jurídica do Estado. Isso somente é feito porque sendo o Direito Penal a forma mais gravosa de 

intervenção estatal, uma vez que ao ser aplicado termina por retirar direitos do indivíduo 

consagrados na Constituição como fundamentais, então nada mais justo do que a inserção do 

mencionado princípio, como forma de proteção contra o abuso e o arbítrio estatal, no rol de 

tais direitos.  

 Igualmente, os preceitos penais garantem a proteção de determinados interesses. 

Primeiro, o agente terá a garantia de que somente poderá receber aquela determinada sanção 

já prevista em lei, bem como de que também ficará isento do arbítrio judicial. Nesse sentido, a 

                                                           

9
 ASÚA, Luis Jimenez de. Tratado de Derecho Penal: La Ley y el Delito. Buenos Aires: Editorial 

Sudamericana S.A., 1958, p. 88. 
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norma penal se dirige ao delinqüente não apenas como capaz para impor punição, mas 

também como forma de sua própria proteção
10

. 

 No mais, não se pode esquecer-se de mencionar quanto ao fato de que o Direito Penal 

está ligado a uma idéia de violência, pois tanto a ação criminosa quanto a reação do Estado 

podem ser consideradas violentas. Para o professor Cláudio Brandão
11

, se a pena é a sanção 

mais violenta que o Estado pode impor, ela deve ser a menos aplicada. Só haverá pena, 

destarte, quando houver violação de bens jurídicos que o Estado considere dignos de uma 

proteção mais enérgica. 

 A pena, por sua vez, deve ser ponderada como um mal necessário, pois sem ela não 

seria possível a existência de uma sociedade. Como por meio dela o que se viola são direitos 

fundamentais, faz-se extremamente necessária a sua legitimação, daí obtendo-se margens para 

o surgimento do princípio ora debatido que, para Nelson Hungria, é a fonte única do Direito 

Penal, não podendo ser suprida pela analogia, costumes, princípios gerais do direito ou até 

mesmo a equidade
12

. Confira-se: 

 

Pouco importa que alguém haja cometido um fato anti-social, excitante de 

reprovação pública, francamente lesivo do minimum de moral prática que o 

direito penal tem por função assegurar, com suas reforçadas sanções, no 

interêsse da ordem, da paz, da disciplina social: se êsse fato escapou à 

previsão do legislador, isto é, se não corresponde, precisamente, a parte 

objecti e a parte subjecti, a uma das figuras delituosas anteriormente 

recortadas in abstracto pela lei, o agente não deve contas à justiça 

repressiva, por isso mesmo que não ultrapassou a esfera da ilicitude jurídico-

penal.
13

 

 

 Em síntese, este é o sentido do princípio da legalidade, ou seja, a imputação de um 

fato a alguém ou a aplicação de uma penalidade pela prática de fato considerado como 

delituoso somente poderá ocorrer se o fato ou a pena estiverem previamente descritos na lei. 

 Outrossim, deve-se atentar para o fato de que tanto o sistema penal clássico como 

positivista normativo defenderam a necessidade de aplicação da lei de forma estrita no âmbito 

desse ramo do direito, considerando-a imprescindível para a garantia da liberdade 

individual
14

. 

                                                           

10
 MAYER, Max Ernst. Derecho penal: parte general. Traducción directa del alemán por el profesor Sergio 

Politoff Lifschitz. Buenos Aires: BdeF, 2007, p. 30.  
11

 BRANDÃO, Cláudio. Introdução ao Direito Penal: análise do sistema penal à luz do Princípio da 

Legalidade. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 03. 
12

 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1958, p. 13. 
13

 Idem, p.13-14. 
14

 Ibidem, p.15. 
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 Ademais, os próprios conceitos referentes ao Estado de Direito, como os princípios da 

dignidade da pessoa humana, igualdade e participação do cidadão nas decisões estatais, 

exigem o postulado de uma submissão da lei à competência punitiva, o que leva aos limites 

decorrentes do princípio da legalidade
15

. 

  O princípio da legalidade implica proibir criar uma legislação para punir um fato já 

praticado, ou seja, no dizer de Eugenio Raúl Zaffaroni, de Alejandro Alagia e Alejandro 

Slokar, seria a proibição da lei “ex post facto”. Significa, no mais, para esses mesmos autores, 

a consideração da lei como única fonte para o direito penal
16

. 

 Ainda, é de bom alvitre enfatizar que parte da doutrina chega a distinguir o princípio 

da legalidade do princípio da reserva legal. Essa distinção, no entanto, fica mais a cargo dos 

constitucionalistas ao levar em consideração que a legalidade seria a permissão para o 

particular fazer tudo aquilo o que não estiver proibido em lei (inciso II, do artigo 5º da 

Constituição Federal de 1988), enquanto que a reserva legal seria a legalidade penal (inciso 

XXXIX, do artigo 5º da Constituição Federal de 1988), ou seja, imputação de um fato 

criminoso ou aplicação de uma pena apenas se existente previamente uma lei nesse sentido. 

Todavia, é incabível essa diferenciação.  

 A legalidade, independentemente de ser a prevista nos incisos II ou XXXIX do artigo 

5º da Constituição Federal de 1988, é uma só: deve-se, em praticamente toda e qualquer 

situação (salvo as circunstâncias excepcionais e previstas pelo ordenamento jurídico), ter 

como base a lei. Em verdade, a reserva legal é uma vertente ou corolário da legalidade 

juntamente com a taxatividade e proibição dos usos da analogia e do costume para prejudicar 

o cidadão. 

 Com relação à formação ou ao ponto de partida referente ao surgimento do princípio 

da legalidade, não se tem um consenso doutrinário. Todavia, para o Professor Ricardo de 

Brito, a solução da controvérsia depende do ponto de partida que se venha adotar para 

examiná-la. Nesse sentido, pensando-se o referido princípio a partir da noção de mera 

legalidade, tem-se que a sua formação se deu de forma lenta e progressiva, remontando ao 

direito penal romano. Por sua vez, levando-se em consideração a estrita legalidade, poder-se-
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 MIR PUIG, Santiago. Derecho Penal: parte general. 6. ed. Barcelona: Reppertor, 2002, p. 109.  

16
 ZAFFARONI, E. R; ALAGIA, A; SLOKAR, A. Derecho Penal: Parte General. Buenos Aires: Ediar, 2002, p. 
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ia dizer que o mesmo é um produto do período iluminista (cultura européia do século XVIII) 

17
. 

 Pode-se dizer que em Roma podem ser encontrados alguns preceitos ligados, de certo 

modo, à mera legalidade, sendo os mesmos aplicados, todavia, conforme as exigências da 

época. Por tal motivo, alguns autores defendem a existência enquanto que outros a 

inexistência da legalidade em tal época. 

 Hans Welzel defende que o referido princípio não é um postulado típico do Direito 

Romano, haja vista que alheio à época do Império Romano, bem como ao direito de 

Justiniano, com sua Crimina Extraordinária e seus conceitos amplos, quase indeterminados. 

Para esse autor, ainda, esse princípio tampouco pode corresponder ao Direito Romano da 

vontade, aplicado aos delicta publicae e sem fazer qualquer distinção em relação ao iter 

criminis, ou seja, sem qualquer traço de tipicidade
18

. 

 Era bastante comum, inclusive, no período medieval do Direito Romano, apesar da 

existência de certa medida de retroatividade, castigar-se de acordo com os costumes, 

imperando o arbítrio judicial
19

. 

 Mesmo diante de tudo isso, deve-se destacar que o direito romano serviu como base e 

referência a toda estrutura social que se tem nos dias de hoje. Sem essa base, seria quase que 

impossível o alcance e a formação do atual Estado organizado. 

 No direito romano primitivo, a lei não era tida como algo primordial para a referida 

sociedade, pelo menos inicialmente. O Direito primeiro se estruturou com base nos costumes, 

motivo pelo qual não era proibida a punição sem lei.   

 Não se pode deixar de mencionar que o costume é a fonte mais antiga do direito, e as 

próprias tentativas de codificações, na Idade Antiga, não passavam de uma reunião dos 

costumes.  

 No Direito Romano, mais precisamente na famosa codificação Corpus Juris Civilis, 

publicada entre os anos 529 e 534, por ordens do imperador bizantino Justiniano I, as palavras 

“mores” e “consuetudo” aparecem de forma constante, o que demonstra que nem sempre as 

leis ali descritas eram cumpridas.  

                                                           

17
 FREITAS, Ricardo de Brito A. P. Princípio da Legalidade Penal e Estado Democrático de Direito: do 

Direito Penal Mínimo à Maximização da Violência Punitiva. In: Princípio da Legalidade: Da Dogmática 

Jurídica à Teoria do Direito. Coord: Cláudio Brandão e outros. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 367. 
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 WELZEL, Hans. Derecho Penal: Parte General. Buenos Aires: Depalma, 1956, p.26. 
19

 ROXIN, Claus. Derecho Penal: Parte General. Madrid: Civitas, 1999, p.141. 
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 Tanto Gustavo Hugo como Savigny observaram, inclusive, que, com relação ao 

costume, o direito pretoriano ou jus honorarium em Roma, bem como a common law 

britânica se fundamentaram fora do raio da ação legislativa. 

 Outrossim, relata Nelson Hungria que, ao tempo do governo dos magistrados, em 

conjugação com o tribunal do povo, já havia prefiguração de vários crimes (e prefixação de 

penas), mas o tribunal popular podia declarar puníveis outras ações não previstas
20

. 

 Passado esse período, com o nascimento do processo das quaestiones e a 

implementação do tribunal de jurados é que o direito romano passou a considerar em natureza 

penal a necessidade de observância da lei
21

. Nessa época, vedou-se a utilização da analogia.  

 Todavia, a instituição do Tribunal Imperial, bem como do processo senatório-consular 

fez com que as leis não fossem mais aplicadas de forma absoluta, ou seja, rígida. Buscou-se 

flexibilizá-las, dando um maior espaço ao direito costumeiro, à interpretação extensiva e à 

analogia. A respeito da ordem cronológica dos fatos, veja-se narração de Hungria: 

 

Com o advento, porém, do processo senatório-consular e do concomitante 

tribunal imperial, repudiou-se o princípio da legalidade rígida. Instituiu-se o 

processo extraordinário, e as fontes do direito penal passam a ser, além das 

antigas leis populares, a Constitutio imperial, o rescriptum, o direito 

municipal, o direito local, a consuetudo radicada no usus fori. Permitia-se a 

interpretação extensiva e mesmo a analogia, isto é, a pena podia ver, 

excepcionalmente, irrogada ad exemplus legis (incisos XLVIII, IV, artigo 7, 

§ 3º). Entretanto, como no direito anterior, jamais uma ação (não 

previamente incriminada) podia incidir sub poena pelo simples fato de ser 

merecedora de pena. Ainda então se preceituava que ‘poena non irrogatur 

nisi quae quaque lege vel alio jure’ (referência às novas fontes do direito, 

acima referidas) ‘epecialiter huic delicto imposita est’. Mesmo no regime 

das penas extraordinárias, não eram estas puramente arbitrárias, pois o 

tribunal, ao aplicá-las, estava adstrito a consultar as fontes jurígenas 

acrescidas ao velho jus legitimum
22

.  

 

 Nesse sentido, defende-se, de algum modo, a presença constante do Princípio da 

Legalidade durante o período romano, atingindo a máxima de sua expressão para decair logo 

em seguida, até se firmar de modo relativo e não absoluto. 

 Para Nereu José Giacomolli
23

, a legalidade não pode jamais ser considerada como um 

postulado típico do período romano, tendo em vista os conceitos amplos, quase 

                                                           

20
 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1958, p. 27-28. 

21
 Saliente-se que os romanos, durante esse período, não conheceram da expressão “legalidade”, prezando tão 

somente, em algumas situações, pela aplicação tão somente da lei. 
22
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indeterminados para os delitos (Justiniano e a Crimina Extraordinaria), a ausência de 

proporcionalidade delimitadora dos conceitos, além do castigo imposto pelos costumes e dos 

constantes arbítrios por parte dos julgadores. 

 Apesar da tentativa de manutenção do respeito às leis, a Idade Média não conheceu da 

sua importância.  

 O direito consuetudinário prevaleceu, nesse período, sobre a lei escrita; prescindiu-se, 

na configuração de crimes e irrogação de penas, até mesmo da analogia ou do exemplum legis, 

uma vez que foi permitido o arbítrio pleno por parte dos juízes
24

. Essa foi a época do apogeu 

do absolutismo monarca. 

 Caminhavam lado a lado os arbítrios e abusos praticados pelos reis e, ainda, os 

praticados pelos juízes.  

 Mesmo diante de tais acontecimentos, a Inglaterra sobressaiu de forma diferente, 

passando a resguardar, de certo modo, alguns direitos e garantias fundamentais de seus 

cidadãos, mediante o surgimento da Magna Carta em 1215.  

 Apesar de ser motivo de controvérsia quanto ao fato da legalidade ter se originado ou 

não no século XIII, mediante o surgimento da Magna Carta inglesa de 1215, também 

conhecida como a Magna Carta do Rei João Sem Terra, a verdade é que esse texto 

constitucional trazia preceitos que, se analisados em sua essência, em nada divergirá, 

praticamente, do sentido que se tem atualmente do princípio da legalidade. 

 Francisco de Assis Toledo, por sua vez, defende que o seu surgimento se dará com a 

Magna Carta Inglesa de 1215 
25

. Seguindo mais adiante, tem-se a defesa de que o embrião da 

legalidade se deu com a obra do Marquês de Beccaria intitulada como “Dos Delitos e das 

Penas” (1764), no período iluminista. Este último é o período mais bem aceito pela doutrina 

como do nascimento efetivo da legalidade. 

 Contudo, não se pode deixar de explicitar que a sua formulação atual, como estrita 

legalidade e com suas diferentes derivações, foi consolidada a partir do nascimento do Direito 

Penal moderno
26

.  

 Destaque-se, porém, que o ponto de estudo da presente dissertação não se volta 

diretamente para a formação histórica do mencionado princípio, mas a sua aplicação no 

âmbito do Tribunal Penal Internacional. Nesse sentido, não será tomada neste trabalho 
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nenhuma posição acerca do momento referente ao nascimento do princípio da legalidade. 

Serão expostos, tão somente, alguns dos fatos mais relatados como possíveis embriões e 

momentos de surgimento da legalidade. 

 No entender de Francisco de Assis Toledo
27

, o princípio da legalidade remonta ao 

nascimento da já referida Carta Magna Libertatum, promulgada no século XIII, da baixa 

Idade Média, que no seu artigo 39 prescrevia, in verbis: 

 

Nenhum homem livre será detido, nem preso, nem despojado de sua 

propriedade, de suas liberdades ou livres usos, nem posto fora da lei, 

nem exilado, nem perturbado de maneira alguma; e não poderemos, 

nem faremos pôr a mão sobre ele, a não ser em virtude de um juízo 

legal de seus pares e segundo as leis do País. 

 

 O princípio da legalidade defende, em síntese, a necessidade de se ter uma lei escrita 

prevendo determinada conduta como criminosa para que seja imputada a um indivíduo tal 

prática delituosa, bem como o imperativo de se ter previamente descrita uma pena para que o 

indivíduo saiba, de forma antecipada, que caso venha a infringir uma norma, poder-lhe-á ser 

aplicada uma sanção. É a conhecida legitimação dos crimes definidos na legislação penal e da 

pena a ser imposta por descumprimento da lei. 

 O entendimento de que a Magna Carta Inglesa trazia a Reserva Legal em seu texto 

também é defendido por Nelson Hungria, que considerava já existir um preceito, 

consequentemente o artigo 39, contendo a idéia fundamental de limitação do poder estatal 

ante a liberdade individual
28

. 

 Importante destacar que, inclusive, na Inglaterra, o fenômeno do surgimento e 

aplicação da Magna Carta em prol de seus cidadãos foi algo completamente diferenciado do 

que estava a ocorrer no restante do mundo.  

 Naquela época, a maior parte dos países dispensava a necessidade de configuração de 

crimes e irrogação de penas, uma vez que prevalecia o direito costumeiro sobre a lei escrita, 

por influência do direito romano
29

, o que seria quase que incompatível com o princípio da 

legalidade. Até mesmo no direito germânico vigorou, nessa época, o Direito Costumeiro. 
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 Segundo Franz Von Liszt
30

, a legislação dos capitulares caiu em esquecimento, 

fazendo-se valer o direito costumeiro, nessa fase, oriundo da convicção popular e declarado 

pelos escabinos. 

 Por tal motivo, Nereu José Giacomolli afirma que também não se pode considerar a 

existência de tal princípio no antigo Direito Germânico, uma vez que, apesar de trazer tipos 

penais claros e precisos, admitia o direito consuetudinário como fonte sancionadora, já que 

não existiam os pressupostos do princípio da legalidade estatal
31

. 

 A alegação de que o princípio da legalidade encontra suas raízes na Magna Carta 

Inglesa também resta defendida pelo renomado jurista Aníbal Bruno
32

. 

 Magalhães Noronha, também aponta como origem para o citado princípio a Carta 

inglesa, não deixando de ressalvar, contudo, a reivindicação de Jiménez de Asúa, em seu 

Tratado, para a prioridade do direito ibérico quanto à origem da legalidade. Confira-se: 

 

35. Direito penal liberal. Reação ao princípio. Consagra o Código, no art. 

1º, o apotegma do direito penal liberal – nullum crimen, nulla poena sine 

praevia lege, síntese, como já se viu (n. 21), da parêmia formulada por 

Feuerbach. É o princípio da legalidade ou da reserva legal. 

Aponta-se como sua origem a Magna Carta do Rei João, em 1215. Asúa, 

porém, reivindica para o direito ibérico a prioridade, dizendo já em 1188, nas 

cortes de Leão, pela voz de Afonso IX, se concedia ao súdito o direito de não 

ser perturbado em sua pessoa ou bens, ‘antes de llamado por cartas a mi 

cúria para estar a derecho, según lo que ordenare mi cúria; y si no se 

comprobara la delación o el mal, el que hizo la delación sufra la pena 

sobredicha y además pague los gastos que hizo el delatado em ir y volver’
33

.  

 

 O entendimento defendido por Jiménez de Asúa
34

 é o mesmo assentado por Frederico 

Marques
35

 em sua obra Tratado de Direito Penal. 

 Nilo Batista afirma, por sua vez, que o princípio da legalidade surge, historicamente, 

com a revolução burguesa. No entanto, alega a necessidade de abandonar a tarefa de apontar a 

origem para o direito romano ou para a Magna Carta Inglesa. Leiam-se seus argumentos: 
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Devemos abandonar a tarefa, mais própria de antiquário que de historiador, 

como diria Marc Bloch, de respigar em textos romanos alguma afinidade – 

ainda que sonora – com o princípio, ou de cismar sobre a passagem do artigo 

39 da Magna Charta – que continha, segundo opinião dominante, mera 

garantia processual restrita aos poucos “homens livres” –, à procura de um 

antecedente
36

. 

  

 Em 1066, com a conquista da Inglaterra pela Normandia e a debilidade do Poder Real 

em face da submissão do rei ao conquistador, o Duque Guilherme da Normandia incentivou 

os privilégios feudais, adotando estruturas econômicas e vínculos de vassalagem peculiares ao 

feudalismo. Com isso, houve o fracionamento das terras para a instituição dos feudos, cujos 

frutos produzidos apenas acumulavam riqueza e poder nas mãos dos barões normandos. 

 Em meados do século XII, subiu ao trono Henrique II que, restaurando a autoridade 

real, buscou limitar o arbítrio dos barões, submetendo seus atos à vontade da Lei. 

 Com a morte de Henrique II, seu filho Ricardo assumiu a Coroa, falecendo, 

posteriormente, sem deixar sucessores. Com efeito, foi substituído por seu irmão mais novo, 

que ficou conhecido como João Sem Terra, em razão de não possuir, ao contrário de seus 

irmãos, um ducado como privilégio. 

 O reinado de João Sem Terra caracterizou-se pela opressão dos súditos, cobrança de 

pesados impostos, detenções arbitrárias, dentre outros desmandos reais. 

 Diante de tal situação, a nobreza se rebelou e, estabelecendo uma aliança com o Clero, 

obrigou o rei a firmar em 15 de junho de 1215 um documento que pode ser considerado como 

o primeiro esboço de uma Constituição escrita: a Magna Carta. 

 Contudo, o referido diploma era destinado apenas àquelas duas classes, conferindo-

lhes direitos perpétuos e invioláveis. Diversos artigos dessa Carta utilizavam a expressão 

“homens livres” que equivalia dizer, na época, “homem nobre”.   

 Nesse sentido, pôde-se verificar que a legislação da época não atendia a todo e 

qualquer cidadão de forma indistinta, mas tão somente aos anseios da nobreza e do clero, o 

que fere, sensivelmente, princípios outros como o da universalidade dos direitos 

fundamentais. 

 Ora, já foi dito, inicialmente, que a legalidade é um princípio não apenas voltado para 

o Direito Penal, como também se faz presente na Constituição de todos os países que 

acataram a ordem internacional formadora da Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão. Nesse sentido, estando ali presente por ser considerado um direito inerente a todo e 
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qualquer ser humano, deve ser aplicado de forma indistinta, o que não ocorreu na época, com 

o surgimento da Magna Carta. 

 Por tal motivo, nem todos os juristas consideram essa época como originária do 

princípio em questão. Esse é o entendimento de Santiago Mir Puig, que defende o nascimento 

da legalidade a partir da revolução Francesa. Esse autor entende que os preceitos atuais que se 

têm a respeito do mencionado princípio divergem por completo daqueles ilustrados na época 

da Magna Carta Libertatum
37

. 

 Ao se fazer uma análise do artigo 39 presente na Magna Carta do rei João Sem Terra, 

verifica-se que ali já estavam embutidas idéias ligadas à separação de poderes. 

 Com a busca de limitação dos poderes do Estado em prol da liberdade individual 

(teoria do contrato social), Montesquieu, aperfeiçoando a teoria adotada por John Locke, cria 

outro conceito de legalidade que, atualmente, não é aplicado como a legalidade no Direito 

Penal, mas que não deixa de ser a defesa da imprescindibilidade da lei
38

. 

 Nasce, então, o entendimento de que ao cidadão é permitido fazer tudo aquilo que não 

estiver proibido por lei, gerando-se, por conseguinte, outra tese que seria a proibição do uso 

da analogia e dos costumes em matéria penal
39

, duas vertentes tidas como corolários do 

princípio da legalidade. 

 Além disso, com a teoria do contrato social pressupor-se-ia a organização política com 

base na divisão dos poderes, onde a lei era de competência exclusiva dos representantes do 

povo. O cidadão abdicaria de parte de sua liberdade, com base em um contrato ou um pacto 

firmado entre ele e o Estado, para que este pudesse melhor representá-lo, assegurando-se, de 

certo modo, sua participação e controle na vida política da comunidade. Essa participação dar-

se-ia por meio do Poder Legislativo, órgão capaz de exprimir a vontade popular
40

. Tem-se, 

assim, a criação da idéia de que somente a lei, no sentido formal, ou seja, aquela emanada 

pelos órgãos competentes, poderá criar os delitos e as penas, trazendo ao cidadão a segurança 

jurídica, bem como a garantia política de limitação do poder estatal. Em outras palavras, 

parafraseando Antolisei, a lei, em sua essência, é um produto do espírito do povo
41

. 
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 No mais, através da idéia de separação de poderes, cria-se a proibição da analogia 

porque se entende que essa fonte, ao ser utilizada pelo Poder Judiciário, resultaria na atividade 

por parte do magistrado de legislar, função essa atribuída tão somente ao Poder Legislativo. 

 Nesse sentido, a formação de entendimentos a partir do uso da analogia por parte dos 

juízes resultaria na usurpação das funções destinadas ao Poder Legislativo, o que seria 

inviável, segundo a teoria levantada por Montesquieu. 

 Defende Luiz Luisi, inclusive, ser a partir do iluminismo o surgimento do “real 

apotegma político” do princípio da legalidade, tendo os seus diversos pensadores inspirados 

os ideários para a sua formação. Confira-se: 

 

Todavia, é a partir da pregação dos teóricos do chamado iluminismo que 

realmente surge como real apotegma político o princípio da Reserva Legal. 

Ele tem seu fundamento histórico como lucidamente ensina a H. H. 

Jescheck, na teoria do contrato social do iluminismo. 

Pregando esta teoria à construção do Estado como se tivesse origem em um 

contrato social, faz do Estado um mero instrumento de garantia dos 

chamados direitos do homem. A missão do Estado praticamente se limita a 

proteção efetiva desses direitos. Nascido com a preocupação de reagir ao 

absolutismo monárquico, o iluminismo preconiza a limitação do poder do 

Estado, garantindo ao cidadão uma faixa de ação. Ou seja: somente não é 

lícito aquilo que a lei proíbe. Dentre esses direitos se insere o da Reserva 

Legal, ou seja: somente a lei, e anteriormente ao fato, pode estabelecer que 

este constitui delito, e a pena a ele aplicável. 

Diversos pensadores iluministas como consectário natural de seu ideário, 

sustentam a necessidade da contenção do arbítrio judicial, e a submissão do 

Juiz à lei, pois só esta pode estabelecer o que é antijurídico e a sua sanção. 

Nesse sentido são conhecidos os textos pertinentes de F. Bacon, S. 

Puttendorf, C.L. Secondat de Montesquieu, e de T. Hobbes, um partidário da 

teoria do contrato social, mas para justificar o absolutismo
42

. 
 

 Tanto a doutrina de Locke e de Montesquieu como a de Beccaria (que será tratada no 

próximo item) serviram como fonte de influência para o assentamento do princípio da 

legalidade nas Constituições das Colônias Inglesas Filadélfia (1774), Virgínia e Maryland 

(ambas em 1776). 
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1.2. Período Iluminista: a obra “Dos Delitos e das Penas” como marco na formação do 

princípio da legalidade 

 

 

 Com o advento da obra dos Delitos e das Penas, de Cesare Bonesana Beccaria, 

também conhecido como o “Marquês de Beccaria”, começa a luta pelos direitos humanos na 

esfera penal. O pensamento desse jurista invadiu as Constituições brasileiras, que muito 

abraçaram o seu pensamento.  

 Esse foi o autor que buscou trazer a noção mais notável e clara das idéias formadoras 

da legalidade
43

. 

 O princípio da legalidade, sendo enquadrado como um direito fundamental, por estar 

presente na Constituição brasileira como tal, deve ser considerado, por conseguinte, como um 

direito humano fundamental, merecendo mesmo tratamento dado aos direitos humanos. 

 No mais, muito embora as Constituições tenham como base a Magna Carta de João 

Sem Terra de 1215, o pensamento sobre os direitos humanos e o respeito à pessoa do 

criminoso somente foram apontados após o advento da obra de Cesare Bonesana. 

 Importante destacar que Beccaria não idealizou a defesa da legalidade a partir do zero, 

mas diante dos absurdos e arbítrios praticados pelo Estado, notadamente na figura do monarca 

da época. 

 Outrossim, o Direito Penal Medieval foi caracterizado por sua crueldade. As pessoas 

viviam numa situação de extrema insegurança, pois o juiz era dotado de plenos poderes, 

inclusive podendo aplicar penas que não fossem previstas em lei (não observância do 

princípio da legalidade). 

 As penas eram aplicadas arbitrariamente, conforme a livre determinação do juiz. Não 

havia qualquer observância à idéia de proporcionalidade, o que resultava no sentimento de 

insegurança e de terror para toda a sociedade da época. 

 Na verdade, o Direito Penal na Idade Média era utilizado para privilegiar a nobreza. 

Como bem salienta o professor Cláudio Brandão, na época, não havia nenhuma garantia ao 

respeito da integridade física do condenado ou mesmo daquele que era investigado; o julgador 

criminal não tinha qualquer limite imperando, sempre o arbítrio
44

. 
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 Durante a alta idade média não havia a preocupação com a dignidade da pessoa 

humana nem com a legalidade, sobretudo pelo fato de que, nesta fase, o Direito se encontrava 

esfacelado, particularizado em cada feudo, onde seu senhor ditava arbitrariamente o direito 

local. 

 O grande marco para o pensamento de um novo Direito Penal, não mais pautado pelo 

arbítrio e pela crueldade, se dá em 1764 com a publicação da obra “Dos Delitos e das Penas” 

pelo Marquês de Beccaria, conforme já se suscitou anteriormente. Três grandes eixos podem 

ser afirmados para o pensamento de Beccaria: a defesa da legalidade, da proporcionalidade e 

do utilitarismo. 

 Essas três teses confrontaram fortemente o regime do terror. A idéia de legalidade 

mostrava que uma pena só poderia ser imposta se prevista em lei, não cabendo ao juiz 

estipular de forma arbitrária a pena que entendesse ser cabível. Essa visão de Beccaria 

afrontou toda uma concepção até então existente, fazendo com que o medo fosse cedendo 

espaço para a segurança jurídica. 

 A defesa da proporcionalidade tinha o objetivo de fazer com que os crimes com graus 

diversos de ofensividade recebessem penas diferenciadas. Nesse sentido, afirma Beccaria: 

 

Deve haver, pois, proporção entre os delitos e as penas. Se a geometria fosse 

adaptável às infinitas e obscuras combinações das ações humanas, deveria 

existir uma escala paralela de penas, descendo da mais forte para a mais 

fraca, mas bastará ao sábio legislador assinalar os pontos principais, sem 

alterar-lhes a ordem, não cominando, para os delitos de primeiro grau, as 

penas do último
45

. 

 

 O utilitarismo também foi outra marca na obra do Marquês de Bonesana, pois, como 

afirma Cezar Roberto Bittencourt, Beccaria tinha uma visão de como os fatos poderiam servir 

de exemplo para o futuro, mas jamais sendo utilizados como uma vingança pelo passado, ou 

seja, a pena deveria ser útil, e não cruel, como pensavam os idealizadores do terror penal
46

. 

 Defendendo sua tese utilitarista, Beccaria afirmava ser necessário, inclusive, 

selecionar as penas e os modos mais adequados para a sua aplicação
47

, por isso a sua 

influência na idealização não apenas do princípio da legalidade, mas em praticamente todos 

os demais princípios e garantias que embasam a segurança jurídica de um país na aplicação de 

suas normas penais, bem como na formação dos direitos humanos fundamentais. 

                                                           

45
 BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. São Paulo: RT, 1999, p.38-39. 

46
 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Vol.1. São Paulo: Saraiva, 2003, p.34. 

47
 BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. São Paulo: RT, 1999, p.52. 



 
 

31 

 Para o professor Ricardo de Brito
48

, a obra de Beccaria é considerada um marco no 

Direito Penal, assinalando o início do direito penal moderno.  

 Apesar dos conceitos de direito penal, das leis e questionamentos sobre o delito e a 

pena serem bastante antigos, as origens reais do pensamento jurídico-penal atual remontam ao 

Iluminismo e, em especial, a Beccaria. A doutrina de Beccaria influenciou não apenas toda a 

Europa Ocidental, mas também a legislação das jovens nações americanas
49

. 

 A legalidade também encontrou sua expressão no Código Penal Austríaco de José II, 

em 1787, bem como no direito geral do território prussiano de 1794
50

. 

 As Constituições dos Estados americanos de Virgínia e Maryland foram as primeiras, 

dentre as Constituições dos países ocidentais, a instituírem em texto constitucional o princípio 

da legalidade. 

 Segundo Magalhães Noronha, tal princípio “transportado pelos imigrantes ingleses 

para a América do Norte, esta o via inscrito nas Constituições de Filadélfia (1774), Virgínia 

(1776) e Maryland, no mesmo ano” 
51

. 

 Após, acrescenta Juarez Cirino dos Santos
52

, foi repetido na Constituição americana e, 

mais tarde, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão como norma fundamental. 

 O congresso da Filadélfia incluiu a legalidade entre os direitos fundamentais do 

homem em 1774.  

 A Declaração de Virgínia, realizada em 16 de junho de 1776, proclamou o princípio da 

legalidade, conforme já mencionado, dentre outros direitos humanos considerados como 

fundamentais, como o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Ainda, sustentou a 

inaplicabilidade da retroatividade, considerando tais leis como opressivas. 

 A Declaração de Independência dos Estados Unidos, por sua vez, de 04 de julho de 

1776, teve como tônica preponderante a limitação do poder estatal e a valorização da 

liberdade individual. É um documento de inestimável valor histórico, que influenciou mesmo 

a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (França, 1789) e inspirou e serviu de 

exemplo às outras colônias do continente americano. Recebeu influência de iluministas como 

John Locke e de documentos semelhantes, anteriormente elaborados na Inglaterra
53

.  
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 A Constituição dos Estados Unidos, apesar de promulgada em 1787, recebeu artigos 

que expressavam, claramente, direitos individuais apenas em 1791, oportunidade em que 

foram adicionadas a ela dez emendas (Bill of Rights, baseado na Carta Magna, Petition of 

Rights e The Declaration of Rights, todas inglesas) que tratavam de alguns direitos 

individuais fundamentais para a liberdade. Serviu de modelo para muitas outras constituições 

americanas.  

 A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão também não pode ser esquecida 

em meio a tantos fatos históricos que se encarregaram de transportar e moldar o princípio da 

legalidade para as bases atuais. Saliente-se que esse instrumento não pode ser confundido com 

a Declaração Universal dos Direitos do Homem promulgada pela Organização das Nações 

Unidas – ONU, que apenas vem a nascer em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, embora 

tenha servido como base para a construção dessa última. 

 A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão surge em 1789 com a Revolução 

Francesa. Trata-se de um documento inspirado, conforme já mencionado, na Declaração de 

Independência dos Estados Unidos de 1776 (Revolução Americana), bem como no 

Iluminismo. O documento é sintetizado em dezessete artigos, além do seu preâmbulo. São 

proclamados, pela primeira vez visando abarcar toda a humanidade, os direitos fundamentais 

do homem (ou do homem moderno, o homem segundo a burguesia). Em 1793, essa 

declaração sofreu reformulações. Serviu de inspiração para as constituições francesas de 1848 

(Segunda República Francesa) e para a atual.  

 Como instrumento que se reporta aos ideais libertários e liberais da Revolução 

Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão também trouxe em seu texto 

(artigo 8º), a previsão da legalidade ao dispor que “A lei apenas 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” 
54

. 

 

 

 

 

  

                                                           

54
 Site da Biblioteca Virtual de Direitos Humanos. Disponível em 

<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-

Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-

1789.html>. Acessado em 02 de junho de 2011. 



 
 

33 

1.3. Ludwig Anselm Feuerbach e a criação das raízes formais do princípio da legalidade 

 

 

 As raízes formais, com a enunciação da fórmula latina do princípio da legalidade, 

surgem com a obra de Ludwig Anselm von Feuerbach, em 1801. 

 Para Feuerbach, a função do Direito Penal seria a tutela dos interesses. Para ele, toda 

pena exerce uma coação psicológica no indivíduo que a sofre, e a ameaça do mal publicizada 

faz com que o indivíduo se abstenha da prática de ilícitos. Por isso, não pode haver pena sem 

lei. A esse autor se deve, inclusive, a fórmula pela qual o postulado da legalidade é 

mundialmente conhecido: “nullum crimen, nulla poena sine lege”
55

. 

 Saliente-se que esse postulado deriva de três fórmulas que, segundo Hungria, são 

originárias do penalista alemão: nulla poena sine lege (necessidade da existência de uma lei 

penal para aplicação da pena), nulla poena sine crimine (só poderá haver a incidência de uma 

pena em caso da prática de uma conduta delitiva, ou seja, busca-se apenar não os estados ou 

as simples condições existenciais do ser humano, mas os fatos que porventura venham a ser 

por ele praticados) e o nullum crimen sine poena legali (o fato legalmente ameaçado é 

condicionado pela pena legal, pois o mal, como conseqüência jurídica necessária, é ligado a 

uma violação do direito através da lei
56

). 

 Feuerbach defendia que quanto mais exata fosse a definição do fato delituoso e, 

consequentemente, da pena cominada, a prevenção do delito se faria mais eficaz
57

.   

 Esse autor um dos máximos representantes da teoria relativa da pena ou teoria da 

prevenção geral negativa, isto é, que esta deve ter uma função mais preventiva de delitos, 

exercendo uma coação tanto física como psicológica sobre o delinqüente e, em um grau mais 

elevado, a sociedade em general.  

 De acordo com o citado jurista, as instituições jurídicas devem ser inevitavelmente 

coativas, tendo para isso a coerção física. Essa coerção física tem por fim limitar e se é 

possível terminar com as lesões à ordem jurídica de duas formas: com anterioridade, quando 

impede uma lesão ainda não consumada; e com posterioridade, a injúria, obrigando o 
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injuriante ao reparo ou à reposição. Se a física não é suficiente, então surge a psicológica, 

fazendo assim jogar à prevenção geral que é sempre anterior ao delito.  

 A pena tem como fim a intimidação de todos, como possíveis protagonistas de futuras 

lesões jurídicas, que se vêem inspirados em seus impulsos. A prevenção geral, por médio da 

intimidação, tem, ademais, como objetivo, a aplicação efetiva da sanção legal, já que, caso 

contrário, a cominação não faria sentido. Ameaçar com algo que depois não se cumpre é 

óbvio que carece de lógica e contra a idéia inicial de ameaça
58

.  

 Demais disso, acreditando no império do direito natural frente ao direito positivo, 

Feuerbach defendia a legalidade, como uma conseqüência do jusnaturalismo racionalista, por 

ser fruto da razão; e a lei, a essência e o fundamento do sistema jurídico
59

. 

 O princípio em debate está intimamente ligado à dogmática penal, inserido em todos 

os Códigos Penais ocidentais por dois motivos, a saber: além de a dogmática ter se 

desenvolvido concomitante com o mencionado princípio, ainda traz em sua estrutura 

tripartida (tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade), como integrante do conceito de crime, 

o elemento tipicidade, que deriva, sem sombra de dúvida, da legalidade.  

 Da análise da obra de Ernst Mayer, inclusive, verifica-se que esse autor não separa o 

conceito de tipicidade do conceito de legalidade, o que de fato estão intimamente ligados. O 

que ocorre, em verdade, é que, ao tratar dos preceitos penais, Mayer explicita como 

importante a situação da necessidade da exata descrição do fato na lei. Faz menção, além 

disso, em sua nota de rodapé, ao termo alemão Tatbestand, termo esse que traduz a tipicidade, 

referindo-se, também, ao tipo penal abstrato, como conjunto dos atributos conceituais que se 

devem reunir no fato para que este seja punível e ao tipo concreto (cada acontecimento 

realizado pelo ser humano que se produz no tempo e no espaço).
60

 

 Ora, a tipicidade nada mais é do que a subsunção do fato à norma e, 

consequentemente, a necessidade de se existir uma norma anterior para que tal fato a ela se 

subsuma (legalidade). Ou seja, somente poderá se fazer um juízo de tipicidade a respeito de 

um fato concreto, caso exista o preceito normativo. 

 Ao criar os tipos penais, busca o legislador, na expressão de Mayer, delimitar a 

punibilidade, ou seja, garantir ao cidadão a liberdade, bem como a inocorrência de arbítrios 
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por parte do aplicador da lei. Esse autor, ainda, nos remete à sistemática das penas existentes 

em sua época, mostrando qual já restava superada. Fez menção, assim, aos sistemas: de 

ameaças penais indeterminadas, onde somente existia o tipo penal e a pena ficava a cargo do 

legislador; de ameaças penais determinadas, onde uma única pena era aplicada, ou seja, não 

havia como graduá-la, retirando-se por completo o arbítrio do juiz, infringindo toda 

individualização da mesma; e de ameaças penais relativamente determinadas, onde existem 

muitas penas ordenadas de forma sucessiva, segundo suas diversas graduações, amparadas em 

um mínimo e um máximo estabelecidos pelo legislador. Ao julgador caberia medir a pena. Os 

dois primeiros sistemas mencionados, já na época da obra desse autor, restariam superados
61

. 

 A importância da legalidade é um princípio que se perfaz em virtude da sua natureza 

constitucional, bem como ao fato de que o mesmo, segundo o professor Ricardo de Brito, se 

encontra praticamente imune a questionamentos acerca de sua legitimidade
62

. 

 Esse princípio implica uma série de limitações para o Direito Penal, cujos 

descumprimentos resultariam em sua lesão, assim como na inconstitucionalidade do preceito 

ou da decisão punitiva em questão
63

.  

 Mesmo em se tratando de condutas imorais, desonestas ou desvaloradas socialmente, 

se as mesmas não estiverem previstas em lei como criminosas, não poderão ser imputadas a 

qualquer cidadão. 

 Com base no princípio da legalidade, nenhum fato pode ser considerado crime e 

nenhuma pena criminal pode ser aplicada, sem que antes desse mesmo fato tenham sido 

instituídos por lei o tipo delitivo e a pena respectiva
64

.  

 Com efeito, diversos países adotam em seu Direito Penal interno esse postulado, 

ressalvados os Estados totalitários. 

 Segundo o professor Cláudio Brandão
65

, o princípio da legalidade representa um 

“divisor de águas”, uma vez que podemos identificar um Direito Penal antes do mencionado 

princípio e outro após. 
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 Pelo princípio da legalidade, positivado no art. 1º do Código Penal, não há crime sem 

lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal (em latim: nullum crimen, 

nulla poena sine praevia lege)
66

.  

 Esse princípio engloba um significado político, no sentido de ser uma garantia 

constitucional dos direitos do homem contra o poder punitivo do Estado (jus libertatis x jus 

puniendi), e um significado jurídico, uma vez que fixa o conteúdo das normas incriminadoras, 

delimitando com segurança a área do ilícito penal, a certeza do fato punível.  

 Esse princípio é também tomado por um significado filosófico (quando Carlos Cossio 

pôs como relevo a base filosófica das restrições levando em consideração o nullum crimen, 

nulla poena sine lege. Como nesse período não existia uma identidade entre o delito e a 

sanção, defendia-se então que a pena deveria sofrer o máximo possível de limitações) e um 

significado científico, surgido a partir das bases trazidas por Anselm von Feuerbach
67

. 

 Vale salientar ainda que, se o fato for imoral, anti-social, ou danoso, não haverá 

possibilidade de se punir o autor, se não houver uma lei anterior que defina o evento como 

ilícito, sendo irrelevante a circunstância de entrar em vigor, posteriormente, uma lei que o 

preveja como crime, como nos casos da novatio legis incriminadora
68

.   

 Santiago Mir Puig explica que o princípio da legalidade traz ínsito em si mesmo 

quatro garantias: uma garantia criminal (não há crime sem lei), uma garantia penal (pena 

corresponde ao fato, porém ditada por lei), uma garantia jurisdicional ou judicial (exigência 

de sentença judicial para fins de responsabilização criminal, bem como aplicação de pena) e, 

por fim, a garantia de execução (deve-se ter uma lei que regulamente a execução da pena para 

que a mesma seja considerada legítima) 
69

. 

 Antolisei, por sua vez, assim expõe seu entendimento: 

 

Dall´art I Del códice discendono le seguenti conseguenze assai importanti: 

a) un fatto non può considerarse reato nè sottoporsi a pena, se una legge 

(intendendo questa espressione in senso non formale, ma materiale) non lo 

preveda como tale; 

b) al fatto preveduto dalla legge como reato non si possono applicare che 

le pene fissate dalla legge nei singole casi; 

                                                           

66
 BRASIL. Código Penal. Organização Luiz Flávio Gomes. 9. ed. atual. até 16 de janeiro de 2007. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2007. 
67

 ASÚA, Luis Jimenez de. Tratado de Derecho Penal: La Ley y el Delito. Buenos Aires: Editorial 

Sudamericana S.A., 1958, p. 95. 
68

 ALVES, Roque de Brito. Direito Penal: parte geral. 3. ed. Recife: Ed. Do Autor, 2007. 
69

 MIR PUIG, Santiago. Derecho Penal: parte general. 6. ed. Barcelona: Reppertor, 2002, p. 112.  



 
 

37 

c) Il fatto che dà luogo all´aplicazione di una pena, deve essere previsto 

dalla legge in modo <<espresso>>, e, quindi, non può desumersi 

implicitamente da norme Che concernono fatti diversi
70

. 

 

 Francisco de Assis Toledo
71

 acentua que o princípio da legalidade se desdobra em 

quatro outros princípios: 1) proibição da edição das leis retroativas que fundamentem ou 

agravem a punibilidade; 2) proibição do agravamento ou fundamentação da punibilidade pelo 

direito consuetudinário; 3) proibição da fundamentação ou do agravamento da punibilidade 

pela analogia; 4) proibição de leis penais indeterminadas.  

 Afirma, também, esse autor, que a aplicação de forma concomitante desses quatro 

desdobramentos faz construir uma “função de garantia da lei penal, que pode também ser 

entendida como autêntica ‘função de garantia individual das cominações penais’” 
72

. 

 Tais corolários são classificados pela doutrina de Mir Puig como requisitos para 

promoção por parte da norma jurídica das garantias por ele acrescentadas
73

. 

 A função garantidora da lei, segundo Mayer, perderia, inclusive, sua eficácia nas 

hipóteses da norma poder entrar em vigor ou ser derrogada com base no direito costumeiro; 

em virtude do aumento do alcance da norma através da analogia; e caso a sua aplicação 

pudesse retomar aos fatos praticados antes de sua vigência
74

.  

 Quanto à proibição da edição das leis retroativas que fundamentem ou agravem a 

punibilidade, tem-se aí a proibição da edição de leis retroativas no sentido de imputar fato 

delituoso a alguém ou de agravar a pena de um determinado fato já praticado. 

 Ora, a lei nasce para reger as situações do seu tempo e de sua época, não podendo, por 

tal motivo, retroceder para atingir fatos praticados anteriormente ao seu surgimento, para fins 

de prejuízo do réu.  
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 Segundo Zaffaroni, Alagia e Slokar, o princípio da irretroatividade da lei penal tem 

caráter constitucional, de modo que a lei penal deve ser entendida como aplicável a fatos que 

tenham sido praticados somente após a sua vigência
75

.   

 Busca-se, em verdade, não punir os cidadãos pela prática de fatos que, ao tempo de 

sua realização, não eram considerados como criminosos, passando-os a ser, posteriormente. 

Visa, também, impedir que o indivíduo seja apenado com uma sanção mais severa do que a 

prevista para aquele fato no momento de sua realização. 

Tomando como base a questão da pena, remonta-se ao exposto no presente trabalho o 

entendimento de Feuerbach sobre a pena como forma de prevenção. Seria injusto o cidadão 

realizar uma conduta sabendo que a sua pena poderia ser uma e, posteriormente, ser a mesma 

agravada mediante o surgimento de uma nova lei alterando a citada penalidade para pior. 

 A intenção do idealizador desse preceito resta totalmente demonstrada: preservar as 

pessoas de perseguições, que poderiam ser empreendidas por parte do Estado. 

 Por sua vez, como nenhum direito fundamental é absoluto e como dentro do Direito 

Penal o que se objetiva é prevenir e não apenas reprimir, a irretroatividade é acolhida 

relativamente. Isso porque, se surge uma lei que resolva abolir determinado delito (abolitio 

criminis), ou mesmo abrandar a situação do réu (novatio legis in mellius), a mesma deverá 

retroagir para atingir aqueles fatos praticados anteriormente à sua vigência. 

 Nesse sentido, cita-se, mais uma vez, Zaffaroni, Alagia e Slokar:  

 

Nadie puede ser condenado por acciones u omissiones que en el momento de 

cometerse no fueran delicitivas según el derecho aplicable. Tampoco se 

puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de comisión 

del delito.  Si com posterioridad a la comisión del delito la ley dispone La 

imposición de una pena más leve, el delicuente se beneficiará com ello
76

. 

 

 Esse é o entendimento de Santiago Mir Puig, para quem essa retroatividade não 

infringe qualquer princípio, mais precisamente, a legalidade. Isso porque seria completamente 

inadmissível permanecer com a aplicação da lei anterior mais desfavorável para o réu, quando 

a mesma não é considerada mais necessária à proteção da sociedade
77

. 

 Outrossim, essa vertente abarca, também, o entendimento da necessidade de 

incriminação ou agravamento da pena tão somente mediante a lei em seu sentido estrito, ou 
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seja, outras espécies legislativas que não a lei (medidas provisórias ou os decretos, por 

exemplo) não podem instituir crimes ou sanções criminais. Se assim o fosse, já sustenta Assis 

Toledo, ter-se-ia: 

 

a) Extirpação da liberdade de ir e vir, através da prisão em flagrante por 

crimes recém-criados, por medidas provisórias; 

b) Extirpação da inviolabilidade da residência e do sigilo da 

correspondência, nas mesmas hipóteses, pondo por terra as garantias dos 

incisos XV, XVI e XVII, já que a criação de tipos penais novos é quase 

ilimitada
78

. 

 

 Quanto à proibição do agravamento ou fundamentação da punibilidade pelo direito 

consuetudinário e pela analogia, também conhecidas pelas fórmulas latinas nullum crimen 

nulla poena, sige lege scripta e nullum crimen nulla poena sine lege stricta, respectivamente, 

ressalve-se que as mesmas bases preceituadas anteriormente também poderão ser aplicadas ao 

presente caso pelo fato de que: o costume e a analogia não podem ser utilizados para fins de 

criação de tipos penais ou para fins de agravamento de pena. Contudo, em se tratando de 

utilização dos mesmos para fins de benefício do réu, a sua aplicação poderá ser efetivamente 

realizada. 

 No mais, já ressalva Francisco de Assis Toledo quanto à importância dos costumes 

para o Direito Penal, no sentido de elucidação dos tipos penais, bem como na sua atuação 

como causa supra legal de exclusão da ilicitude e da atenuação da pena e da culpa
79

. 

 Ademais, com a exigência da lex scripta, além de restar o costume excluído como 

fonte de delitos e de penas, não será qualquer espécie normativa que poderá ditá-los, mas tão 

somente as emanadas pelo Poder Legislativo. 

 A analogia, por sua vez, conforme já dito, não pode ser extirpada por completo do 

ordenamento jurídico-penal porque, assim como os costumes, deve ser aplicada em benefício 

do réu, ou seja, in bonam partem. A mesma somente deve ser aplicada naqueles casos em que 

existe uma falha ou uma omissão na lei, mesmo assim não para incriminar ou agravar a 

situação do réu, não merecendo atenção quando o texto legal estiver cristalino no seu 

entender. Para Bettiol: 

 

a proibição do procedimento analógico em matéria penal há que assimilar 

limites precisos. Recai sobre todas as normas incriminatórias e todas as que 
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(mesmo eximentes) sejam verdadeiramente excepcionais. Quaisquer outras 

normas do Código Penal são suscetíveis de interpretação analógica
80

. 

 

 Notável ressalvar que o uso da analogia não pode ser confundido com a chamada 

interpretação analógica. A interpretação analógica é aceita no âmbito do Direito Penal e se 

reporta a situações onde existe uma necessidade de se interpretar, de forma extensiva, 

determinadas situações, ou seja, ampliando-se o espectro de incidência de uma determinada 

norma a fim de abarcar fatos que ficariam fora da mesma.  

 Por fim, quanto à questão da proibição de edição de leis penais indeterminadas 

(nullum crimen nulla poena sine lege certa), tem-se a denominada máxima taxatividade. Por 

meio desse corolário da legalidade, deverá o legislador, quando do exercício de sua atividade, 

editar leis mais precisas e claras possíveis, uma vez que, em se tratando de matéria penal, não 

pode se quedar o indivíduo ao arbítrio estatal na busca de uma tentativa de melhor tradução 

do que o legislador efetivamente quis expressar. Esse é o chamado mando de determinação, 

que evita a tentativa de burlar, através de cláusulas gerais, absolutamente indeterminadas, a 

segurança e a garantia jurídicas trazidas pelo referido princípio. 

 Quando a legislação não se estabelecer de forma clara e cristalina, restarão duas 

possibilidades ao Direito Penal: ou declarar a inconstitucionalidade daquela lei ou aplicar o 

princípio da máxima taxatividade interpretativa
81

, que se manifesta mediante a proibição 

absoluta do uso da analogia in malam partem, além da necessidade de verificação do alcance 

semântico das palavras legais, aplicando-se a interpretação que mais restringir a 

criminalização. 

 Günther Jakobs argumenta que, de acordo com a regra de que a exatidão da 

determinação legal diminui quando aumenta o caráter geral do assunto regulado, o aplicador 

do Direito deve precisar os preceitos legais da parte geral de modo mais rigoroso, 

especialmente na teoria da imputação, para torná-los aplicáveis ao caso concreto, como 

acontece na parte especial
82

. 

 Ao tratar da legalidade, além de todas as vertentes já mencionadas, Jakobs ainda 

acrescenta que o referido princípio especificaria o princípio da culpabilidade, pois somente 
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poder-se-ia falar em reprovação de um fato se tal fato já existisse como sendo considerado 

criminoso
83

. Para esse mesmo autor, a legalidade tem como efeitos os já explicitados 

anteriormente, a saber: determinação da punibilidade pela lei (não utilização dos costumes 

para tal), a lei certa para determinação da punibilidade, a vedação do uso da analogia no que 

tange à incriminação de condutas ou agravamento de penas, bem como a determinação 

devendo ser anterior ao fato (lex praevia) 
84

.  

 Outrossim, não se pode esquecer de mencionar que o princípio da legalidade foi 

incorporado pela primeira vez no Código Penal da Bavária (1813), depois da Prússia (1851) e 

após pelo Código Alemão em 1871
85

.  

 Na Alemanha, permitiu-se em 1935 a punição extralegal, baseada no sentimento do 

povo, produzindo-se naquele período uma gama de legislações indeterminadas e de preceitos 

abertos, readmitindo-se o seu retorno em 1946 (período pós Segunda Guerra Mundial). 

 Os Códigos Penais da União Soviética de 1922 e de 1926 permitiram o uso da 

analogia, tendo sido a legalidade reintroduzida em 1958.  

 No plano internacional, esse princípio ganhou força após a Segunda Guerra Mundial, 

tendo sido reconhecido em diversos documentos internacionais, como a Declaração Universal 

dos Direitos do homem de 1948, a Convenção Européia sobre Direitos Humanos de 1950, a 

Convenção Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de 1966 e a Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos de 1969
86

.  

 Importante lembrar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos constituiu o 

primeiro documento internacional a trazer por destinatários não somente Estados, mas todas 

as pessoas de todos os Estados e territórios, mesmo os não signatários da Declaração. Seu 

conteúdo é novo, pelo conjunto de direitos que atribui, extravasando o campo dos direitos 

civis e políticos para especificar também direitos econômicos, sociais e culturais e pela 

universalidade, por postular a dignidade, a proteção e a promoção dos direitos de todos os 

humanos do planeta.  

 Exatamente ao proclamar os direitos humanos para todas as pessoas, estabelecendo-os 

como uma meta a ser atingida por todos os povos e todas as nações, a Declaração Universal 
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dos Direitos Humanos se manifesta como uma construção que vem abrir o espaço para o 

tratamento universal das questões relacionadas aos direitos humanos e às suas violações. 

 É com a Declaração que o discurso dos direitos humanos toma forma e conteúdo mais 

precisos, passando a transitar cada vez com maior intensidade nos âmbitos político e jurídico. 

É, ainda, através dela que se passa a reconhecer a dignidade inerente à pessoa humana, 

tomando como fundamento a liberdade, a justiça e a paz no mundo. 

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948  teve como objetivo delinear 

uma ordem pública mundial fundada no respeito à dignidade humana, ao consagrar valores 

básicos universais. Desde seu preâmbulo, é afirmada a dignidade inerente a toda pessoa 

humana. Segundo a Declaração, basta a condição de pessoa para se ter à titularidade de 

direitos. A universalidade dos direitos humanos traduz a absoluta ruptura com o legado 

nazista. Dignidade humana como fundamento dos direitos humanos veio posteriormente a ser 

incorporada por todos os tratados e declarações de direitos humanos, integrando assim o 

chamado Direito Internacional dos Direitos Humanos.  

 Ainda que não assuma a forma de tratado internacional, A Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de 1948, apresenta força jurídica obrigatória e vinculante. Ressalte-se que, 

à luz da Carta, os Estados assumem o compromisso de assegurar o respeito universal e efetivo 

aos direitos humanos. 

 Desse modo, a dignidade da pessoa humana descrita fortemente desde a Declaração de 

1948 serviu de base para a estruturação das relações internacionais – jurisdicionalização 

dessas relações na contemporaneidade. 

 Devido à incontestável relevância dos princípios contidos na Declaração para as 

sociedades, é certo que sua incorporação no âmbito jurídico está consolidada em todo o 

mundo, estando presentes em quase todas as Constituições dos Estados. 

 A previsão do princípio da legalidade na mencionada Declaração é trazida pelo art. 29, 

inciso II: 

 

II) No exercício de seus direitos e liberdades, todo o homem estará sujeito 

apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de 

assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de 

outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do 

bem-estar de uma sociedade democrática
87

. 
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 A Convenção Européia dos Direitos Humanos, a seu turno, foi adotada pelo Conselho 

da Europa em 4 de novembro de 1950, entrando em 1953. Com o nome oficial de Convenção 

para a proteção dos Direitos do Homem e das liberdades fundamentais, tem como objetivo 

primordial a proteção dos Direitos Humanos e as liberdades fundamentais.  

 A fim de permitir o controle do respeito efetivo dos direitos humanos, a Convenção 

instituiu o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (ou Corte Européia dos Direitos 

Humanos), efetivo em 1954, e o Comitê de Ministros do Conselho da Europa. 

 Conforme já mencionado, a referida Convenção também se reporta à preservação dos 

direitos e, principalmente de alguns princípios, passando a adotar a aplicação da legalidade 

em seu artigo 7º. Confira-se: 

 

1. Ninguém pode ser condenado por uma ação ou uma omissão que, no 

momento em que foi cometida, não constituía infração, segundo o direito 

nacional ou internacional. Igualmente não pode ser imposta uma pena mais 

grave do que a aplicável no momento em que a infração foi cometida.  

2. O presente artigo não invalidará a sentença ou a pena de uma pessoa 

culpada de uma ação ou de uma omissão que, no momento em que foi 

cometida, constituía crime segundo os princípios gerais de direito 

reconhecidos pelas nações civilizadas
88

.  

 

 O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos foi adotado pela Assembléia Geral 

das Nações Unidas, em 19 de dezembro de 1966. Logo, é um pacto de amplitude mundial. 

Entrou em vigor em 1976, quando se conseguiu atingir um número de 35 adesões. 

 Saliente-se que o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos é adotado no auge 

da Guerra Fria, reconhecendo, entretanto, um conjunto de direitos mais abrangentes que a 

própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, haja vista que a ONU entendeu pela 

indivisibilidade e unidade dos direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. 

 O Congresso Brasileiro aprovou-o através do Decreto-Legislativo nº. 226, de 12 de 

dezembro de 1991, depositando a Carta de Adesão na Secretaria Geral da Organização das 

Nações Unidas em 24 de janeiro de 1992, entrando em vigor em 24 de abril do mesmo ano. 

Desde então, o Brasil tornou-se responsável pela implementação e proteção dos direitos 

fundamentais previstos no Pacto e dentre eles a aplicação do princípio da legalidade.  

 A Convenção Americana de Direitos Humanos, (também denominada de Pacto de São 

José da Costa Rica) é um tratado internacional entre os países-membros da Organização dos 
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Estados Americanos e que foi subscrita durante a Conferência Especializada Interamericana 

de Direitos Humanos, de 22 de novembro de 1969, na cidade de São José da Costa Rica, e 

entrou em vigor no dia 18 de julho de 1978. É uma das bases do sistema interamericano de 

proteção dos Direitos Humanos. Foi aprovado no Brasil pelo Decreto Legislativo n.º 27, de 25 

de setembro de 1992 e promulgado pelo Decreto n.º 678, de 06 de novembro de 1992.  

 O Pacto de São José da Costa trata acerca do princípio da legalidade em seu artigo 9º, 

nos seguintes termos: 

 

Ninguém poderá ser condenado por atos ou omissões que, no momento em 

que foram cometidos, não constituam delito, de acordo com o direito 

aplicável. Tampouco se poderá impor pena mais grave do que a aplicável no 

momento da ocorrência do delito. Se, depois de perpetrado o delito, a lei 

estipular a imposição de pena mais leve, o delinqüente deverá dela 

beneficiar-se
89

. 

 

 Na legislação brasileira, a legalidade se encontra presente desde a Constituição de 

1824. Foi repetida em todas as demais Constituições, como na de 1891; a Carta de 1934; de 

1946; de 1967, e em sua conseqüente Emenda n.º 01; em 1969; e, por fim, na atual 

Constituição de 1988.  
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2. A FORMAÇÃO DE UMA ORDEM JURÍDICA INTERNACIONAL PENAL: 

CONSEQUÊNCIAS DOGMÁTICAS PARA O DIREITO INTERNACIONAL 

 

 

2.1. A internacionalização do direito 

 

 

 A globalização e o crescente aumento do número de delitos capazes de afetar toda uma 

ordem internacional resultaram na preocupação, por parte dos Estados Soberanos, em 

construir uma ordem jurídica internacional penal até então inexistente. 

 O que ocorria, na verdade, é que os Estados somente estavam autorizados a perseguir 

os crimes praticados no âmbito de sua jurisdição. Praticamente não havia interferências de um 

Estado sobre outro no que diz respeito à persecução penal, uma vez que os Estados não 

queriam abrir mão do exercício de sua jurisdição sobre os crimes cometidos dentro de seus 

territórios. 

 Todavia, essa visão foi alterada sensivelmente, principalmente após a Segunda Guerra 

Mundial, haja vista as seqüelas deixadas em toda a humanidade e, não apenas, nos povos 

atingidos diretamente pela mesma. 

 Segundo Jean-Paul Bazelaire e Thierry Cretin, a aplicação da lei penal estrangeira 

deve deixar de ser apenas uma questão de cortesia entre os Estados para se tornar 

simplesmente uma questão de direito e justiça
90

. 

 Além disso, a ampliação do poderio bélico e de seu uso de forma indevida, juntamente 

com os diversos conflitos que implicaram e, ainda implicam, massacres dos povos que 

integram as comunidades das mais diversas partes do mundo, bem como a crueldade na 

prática de tais condutas, forçaram os países a se unirem em defesa de toda a humanidade. 

 Ademais, segundo afirma Jorge Bacelar Gouveia, múltiplas foram as razões que 

propiciaram a internacionalização da justiça penal e, com isso, a estruturação mínima de um 

Direito Internacional Penal. Vejam-se os fatores abordados por esse autor: 

 

- a deficiência do Direito Penal Substantivo, no sentido de certos crimes não 

serem previstos ou, sendo-o, não o serem em termos suficientes do ponto de 

vista da carga punitiva merecida; 
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- a deficiência do Direito Penal Processual, no sentido de os mecanismos 

processuais não funcionarem no julgamento dos criminosos, quer por uma 

deficiência geral do poder público do Estado, quer pela existência de 

mecanismos impróprios de isenção de responsabilidade penal
91

. 

 

 Saliente-se que a busca pela formação de uma justiça penal internacional não é 

recente. Isso porque não poucas foram as tentativas para a sua implementação.  

  

 

2.1.1. O desenvolvimento da ordem jurídica internacional 

 

 

 Não é pacífico na doutrina o momento que deu início ao surgimento do Direito 

Internacional Penal. Alguns autores vinculam o surgimento desse ramo do direito ao 

momento de punição dos crimes de guerra, mediante a construção das primeiras codificações 

de Direito Internacional Penal
92

. 

 Renata Mantovani de Lima e Marina Martins da Costa Brina, por sua vez, consideram 

que o marco inaugural da ordem jurídica penal internacional se deu com a pirataria, uma vez 

que tal prática é reconhecida como uma infração internacional secular. Para essas autoras, 

“não há como negar que a pirataria constitui uma forma de regulamentação com caráter 

internacional”
93

. 

 A pirataria é uma prática que se difundiu nos séculos XVII e XVIII. Na época, embora 

inexistisse a regra da responsabilização individual do sujeito do crime no plano internacional, 

uma vez que vigorava o sistema de responsabilidade objetiva do Estado, permitiu-se que a 

sociedade global partisse em busca dos autores de tais delitos, submetendo-os a processos e 

julgamentos, independentemente da nacionalidade da vítima e, até mesmo, da lesão ou não ao 

Estado processante. 

 Embora se estabeleçam diversos marcos no que diz respeito ao surgimento da ordem 

jurídica internacional penal, Na verdade, essa ordem jurídica internacional surge no contexto 

do Direito Internacional Público Contemporâneo. É fruto das impunidades vivenciadas pela 
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humanidade, especialmente no período das duas Grandes Guerras Mundiais, em que a 

dignidade humana fora posta à mercê da ganância de alguns poucos. 

 Outrossim, esse ramo do direito surge diante de uma evidente preocupação de 

limitação da soberania estadual em prol da criação de uma justiça penal universal, tendo em 

vista a falência da justiça penal interna
94

. 

 O que ocorreu foi a observância de que a previsão interna de sanções penais nem 

sempre era eficaz e suficiente para o julgamento dos criminosos  responsáveis por delitos de 

relevância internacional, fato que motivou a criação de um auxílio complementar das 

jurisdições nacionais. 

 Ressalte-se que esse ramo do Direito Internacional nasce não apenas da necessidade de 

punir os criminosos de guerra, mas também do desejo de uma paz duradoura.  

 Sobre o tema, Jean-Paul Bazelaire e Thierry Cretin expressam, de forma cristalina, que 

a idéia de criação da jurisdição penal internacional foi lançada há cinqüenta anos, nascendo, 

essa instituição, na dor, em virtude de um longo e trabalhoso caminhar
95

. 

 Interessante é a visão de Jorge Bacelar Gouveia que conecta o surgimento do Direito 

Internacional Penal a cinco fases distintas: 

 

- uma primeira fase de afirmação costumeira geral: a criação 

consuetudinária de alguns crimes internacionais, com a possibilidade do seu 

julgamento pelas jurisdições nacionais; 

- uma segunda fase de afirmação circunstancial, substantiva e processual: a 

criação dos primeiros tribunais penais internacionais, de Nuremberga e de 

Tóquio, com a concomitante definição de alguns crimes internacionais pela 

via convencional; 

- Uma terceira fase de afirmação substantiva geral: a celebração de alguns 

relevantes tratados internacionais sobre crimes internacionais; 

- uma quarta fase de afirmação pontual, substantiva e processual: a criação 

dos tribunais penais internacionais ad hoc para a ex-Iugoslávia e para o 

Ruanda e de alguns tribunais estaduais internacionalizados; e 

- uma quinta fase de afirmação global, substantiva e processual: a criação 

do Tribunal Penal Internacional pelo Estatuto de Roma
96

.  
 

 Embora exista divergência, acredita-se que as manifestações para o surgimento de uma 

ordem jurídica internacional podem ser encontradas desde a antiguidade. Acredita-se que a 

cláusula de extradição contida no Tratado de Paz celebrado em 1280 a.C. entre Ramsés II, do 
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Egito, e Hatussilli, rei dos Hititas, seria o embrião para o surgimento do Direito Internacional 

Penal. Ao final do século XIX e início do século XX, uma série de tratados e convenções 

foram elaborados, no sentido de se responsabilizar a pessoa individualmente, a saber: 

Convenção de Genebra, de 1864; Declaração de São Petersburgo, de 1868; Declaração de 

Bruxelas, de 1874; e as duas Convenções de Paz de Haia, em 1899 e 1907
97

. 

  No entanto, é com as duas Guerras Mundiais, a queda do Muro de Berlim e o fim de 

Guerra Fria que se dará o efetivo desenvolvimento do Direito Internacional Penal
98

. 

 Assim, o primeiro projeto para a criação de um Tribunal Penal Internacional 

permanente segue-se após a Primeira Grande Guerra Mundial e é apresentado ao Comitê de 

Justiça da Liga das Nações por Báron Descamps, tribunal originalmente chamado de Haute 

Cour Internationale de Justice Criminelle
99

. Ocorre que a Assembléia Geral da Liga das 

Nações acreditava ser o projeto prematuro.  

 O tribunal criminal internacional mais antigo que se tem notícia aconteceu em 1474, 

em Breisach, na Alemanha. Era composto por vinte e sete juízes do Sacro Império Romano. 

Julgou e condenou, por violações a leis humanas e divinas, Peter Von Hagenbach, por 

autorizar suas tropas na violação e matança de civis inocentes, bem como no saqueamento das 

propriedades. 

 No século XVIII, diversos julgamentos foram realizados no sentido de se punir 

pessoas acusadas pelos tribunais ingleses e norte-americanos de terem praticado faltas 

internacionais.  

 Em 1872, o suíço Moynier lança a idéia de um tribunal internacional composto por 

cinco membros, sendo dois nomeados pelos beligerantes e três neutros. 

 Contudo, destaque-se que até o início do século XX o Direito Internacional Penal era 

praticamente inexistente, uma vez que não se reconhecia, ainda, a responsabilidade do 

indivíduo, pois, salvo raríssimas exceções, a responsabilização e a punição pelos crimes de 

guerra eram impostas contra os Estados. 

 Entretanto, após a Primeira Grande Guerra, houve por parte dos Estados vencedores a 

tentativa de, pela primeira vez, responsabilizar um indivíduo por violação à moral 

internacional e à autoridade sagrada dos tratados. Isso somente foi possível em virtude do 

Tratado de Versalhes, que determinava a criação de um tribunal para o julgamento do ex-
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imperador alemão, Kaiser Guilherme II. Saliente-se que foi frustrada a implantação desse 

Tribunal, porquanto os Países Baixos se recusaram em proceder à entrega do Kaiser, que ali 

havia se refugiado, para que fosse levado a julgamento
100

. 

 Note-se que, até então, a responsabilidade era atribuída, tão somente, aos Estados, pelo 

seu comportamento ilegal nas relações com os outros Estados, como no caso da guerra de 

agressão. Tanto era assim que Claude Lombois, quando escreve a sua obra Direito Penal 

Internacional, em 1979, profere os seguintes comentários:  

 

L´infraction est internationale par nature parce qu´elle consiste en un 

comportement illicite qui porte atteinte aux fondements de la societé 

internationale elle-même. Comme la societé internationale est établie entre 

Etats, on peut définir l´infraction internationale comme le comportement 

illicite d´un Etat dans ses relations avec les autres Etats: la guerre 

d´agression en est le type.
101

 

 

 Em 1926, no Primeiro Congresso Internacional de Direito Penal, cogitou-se acerca da 

possibilidade de um Tribunal Penal Internacional Permanente de Justiça reconhecer as 

responsabilidades do indivíduo pelos delitos de guerra, comuns e contra a paz, nas hipóteses 

em que se ignorasse o território de cometimento do crime e nos casos em que houvesse 

controvérsia acerca do Estado responsável pelo julgamento. 

 Em 1937, em uma conferência realizada em Genebra e convocada pela Assembléia da 

Liga das Nações para tratar sobre o terrorismo, foi aprovada a Convenção para criação de uma 

Corte Penal Internacional em que, apesar dos esforços da França, Romênia, Tchecoslováquia 

e Iugoslávia, nunca chegou a ser executada.  

 Após a Segunda Guerra Mundial, por inexistência de uma corte permanente 

internacional de justiça, os Estados aliados decidiram punir e julgar os responsáveis por 

crimes que violaram os direitos humanos, surgindo, assim, os Tribunais Militares de 

Nuremberg e de Tóquio. 

 Mesmo após todos esses incidentes, nenhum tribunal permanente foi criado, 

circunstância que fez com que houvesse a criação de vários outros tribunais para punir os 
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delitos contra a humanidade, como os Tribunais para Ruanda e para ex-Iugoslávia. No 

entanto, importante destacar que tais tribunais atentaram contra os princípios integrantes do 

ordenamento jurídico de diversos países como, por exemplo, a proibição de criação de 

tribunais de exceção e a proibição de punição por fatos praticados anteriormente à criação dos 

tipos penais (princípio da legalidade). 

 Em meados de 1990, a Organização das Nações Unidas - ONU iniciou os trabalhos de 

pesquisa e criação de um Tribunal Penal Internacional e, finalmente, em uma Conferência 

Diplomática de Plenipotenciários das Nações Unidas sobre o estabelecimento de um tribunal 

penal internacional, que se realizou de 15 de junho a 17 de julho de 1998, foi aprovado o 

Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional (por cento e vinte votos a favor versus sete 

votos contra que foram proferidos pela China, Estados Unidos, Filipinas, Índia, Israel, Sri 

Lanka e Turquia. Houve, ainda, vinte e uma abstenções). Os trabalhos para formação do 

Tribunal somente poderiam ser iniciados quando houvesse a obtenção de sessenta 

ratificações, segundo o próprio Estatuto, motivo pelo qual o projeto ficou depositado em 

Nova York enquanto isso não acontecia. 

 No dia 11 de abril de 2002, as ratificações necessárias foram devidamente realizadas 

pela Bósnia, Bulgária, Camboja, Congo, Eslováquia, Irlanda, Jordânia, Mongólia, Níger e 

Romênia, ocasião em que foram iniciados os trabalhos para dar funcionamento ao citado 

Tribunal. 

 

 

2.2. Direito Penal Internacional e Direito Internacional Penal 

 

 

 Muitas discussões surgiram em torno dessas duas denominações: Direito Penal 

Internacional e Direito Internacional Penal. Isso porque há doutrinadores que sustentam serem 

institutos diferentes, embora em ambos se tenha certa aplicação de preceitos internacionais 

(concepção dualista). 

 Para Cherif Bassiouni, a problemática reside no fato de que nos países de língua latina, 

é difícil promover a conciliação desse dualismo, resultando, por conseguinte, em dúvidas 

quanto à sua correta denominação. 
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 A obra de Quintano Ripollés (Tratado de Direito Penal Internacional e Internacional 

Penal) foi inspirada por essa dicotomia
102

. 

 Para boa parte da doutrina, essa discussão já resta superada, adotando-se tanto a 

expressão Direito Penal Internacional como Direito Internacional Penal no mesmo sentido. 

Isso pode ser verificado na análise de algumas obras. Todas elas tratam sobre o mesmo 

assunto: questões ligadas ao Tribunal Penal Internacional, bem como os tribunais militares 

formados durante o período de guerras. Mesmo assim, umas se referem ao Direito 

Internacional Penal
103

 e outras, se utilizando dos mesmos princípios e estudos, ao Direito 

Penal Internacional
104

 sem, no entanto, fazer qualquer distinção acerca dessas expressões. 

 Apesar das diferentes visões existentes acerca dessa dicotomia, acredita-se que não há 

mais que se fazer qualquer distinção entre o Direito Penal Internacional e o Direito 

Internacional Penal. Isso porque os próprios documentos elaborados no plano internacional 

não abordam essa diferenciação, uma vez que abarcam todas as matérias que, em tese, 

pertenceriam a ramos distintos. Ora, se internacionalmente os assuntos ligados supostamente 

ao Direito Internacional ou ao Direito Penal Internacional são reunidos para serem tratados 

todos como Direito Penal Internacional, então não há mais que se fazer qualquer 

caracterização para cada um desses institutos. 

 Carlos Eduardo Adriano Japiassú compactua com esse mesmo entendimento alegando: 

 

O Direito Penal Internacional é o ramo do Direito que define os crimes 

internacionais (próprios e impróprios) e comina as respectivas penas. O 

Direito Penal Internacional estabelece, também, as regras relativas: à 

aplicação extraterritorial do Direito Penal interno; à imunidade de pessoas 

internacionalmente protegidas; à cooperação Penal Internacional em todos os 

seus níveis; às transferências internacionais de processos e de pessoas presas 

ou condenadas; à extradição; à determinação da forma e dos limites de 

execução de sentenças penais estrangeiras; à existência e funcionamento de 

tribunais penais internacionais ou regionais; a qualquer outro problema 

criminal vinculado ao indivíduo, que possa surgir no plano internacional. 

Esta é uma definição ampla e analítica, que destaca o caráter autônomo do 

Direito Penal Internacional, pois a internacionalização do crime levou à 

internacionalização de sua prevenção e repressão
105

. 
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 Demais disso, conforme explicita Celso Albuquerque Melo, "na verdade é 

extremamente artificial se separar um ramo do Direito em interno ou internacional, vez que 

atualmente não há mais qualquer ramo do Direito que não seja internacionalizado", motivo 

pelo qual não pode coexistir essa separação
106

.  

 Em verdade, no Direito Penal Internacional atual não há a preponderância de normas 

internas, nem a de normas internacionais para a determinação de sua denominação. No seu 

âmbito, são encontráveis tanto normas internacionais como, por exemplo, as previstas pelos 

tratados e convenções, quanto normas de direito interno com conotação internacional. 

 Assim sendo, não há que se falar em um Direito Internacional Penal destinado a conter 

as normas internacionais relativas a fatos que firam a ordem pública internacional ou que 

constituam infrações ao direito das gentes.  

 Da mesma forma, a expressão Direito Penal Internacional não deve ser reservada 

apenas às normas penais internas com conotação internacional. Daí porque autores 

contemporâneos, como Koering-Joulin preferem a expressão Direito Penal Internacional
107

. 

 Seja como for, a ampliação dos horizontes do Direito Penal Internacional abre novas 

perspectivas, que possivelmente permitirão sua definitiva implantação especialmente através 

da Corte Criminal Internacional. 

 Francisco Muñoz Conde e Mercedes García Arán também adotam uma expressão 

única em sentido amplo, ao expor que o Direito Internacional Penal “se alude a las normas 

emanadas de la comunidad internacional y dirigidas a la persecución de actos delictivos, que 

pueden provenir tanto de acuerdos interestatales como de los organismos internacionales”
108

. 

 Ao falar sobre as tendências modernas do Direito Internacional, Valério de Oliveira 

Mazzuoli, em menção a Jorge Miranda, acrescenta que o Direito Internacional Público 

abrange oito momentos distintos: a universalização, a regionalização, a institucionalização, a 

funcionalização, a humanização, a objetivação, a codificação e a jurisdicionalização. A 

universalização seria a formação de uma justiça universal e não mais euro-americana, como 

era anteriormente. A regionalização, por sua vez, seria a criação de espaços regionais através 

da cooperação entre os Estados, que se unem para promover uma melhoria em suas 

condições. A institucionalização seria a maior utilização do Direito Internacional por parte 

dos organismos internacionais. A funcionalização se refere ao fato de que tal direito não mais 
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permanece apenas no plano internacional, mas adentra na esfera também do direito interno. A 

humanização seria a proteção aos direitos humanos, passando o Direito Internacional a ter 

uma face humanizadora. A objetivação seria a formação de tal Direito não mais por meio da 

vontade dos próprios Estados Soberanos (voluntariedade). A codificação, como o próprio 

nome já faz deduzir, seria o incentivo à formação de códigos no plano internacional. Por fim, 

a jurisdicionalização se reporta à criação dos Tribunais Internacionais para processar e julgar 

os delitos contra a humanidade
109

. 

 Apesar de se entender que a dicotomia existente entre Direito Penal Internacional e 

Direito Internacional Penal resta superada, abordar-se-á cada um desses conceitos para fins de 

demonstração do entendimento dos demais doutrinadores acerca da matéria. 

 Frise-se, no entanto, que jamais houve unanimidade quanto à definição terminológica. 

Tanto assim, que já se falou em "Direito Penal Universal", em "Direito Penal Internacional 

Público", em “Crimes contra o Direito das Gentes” e em “Direito das infrações 

internacionais” 
110

.  

 

 

2.2.1. Definição e conteúdo de um Direito Penal Internacional 

 

 

 O surgimento do Direito Penal Internacional está atrelado à necessidade de a lei penal 

estabelecer regras para a sua aplicação no âmbito espacial de outros Estados Soberanos, uma 

vez que a globalização permitiu a intensificação do contato entre os diversos povos do mundo, 

facilitando o deslocamento dos delinqüentes e a ocorrência de delitos fora do espaço territorial 

dos Estados Soberanos. Essas transformações mundiais terminaram por contribuir para a 

elaboração de normas internas, bem como de tratados ou convenções internacionais, 

possibilitando a ampliação do âmbito de punição de tais Estados 
111

. 

 Segundo Jimenez de Asúa, a denominação Direito Penal Internacional parece ter sido 

elaborada por Bentham, tendo como conteúdo o conjunto de regras de Direito nacional sobre 
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a aplicação da lei no espaço e as normas de auxílio para assegurar a justiça punitiva que 

devem os Estados prestar entre si
112

. 

 Para esse mesmo autor, existe uma grande incongruência entre a denominação dada a 

esse ramo do Direito e o seu conteúdo. Isso porque, chamar Direito Penal Internacional ao 

conjunto de normas internas que decidem os problemas da lei penal no espaço de um modo 

unilateral, é algo mais do que incorreto, haja vista que o verdadeiro Direito Penal 

Internacional é formado pelo conjunto de tratados que impõem às potências signatárias a 

obrigação, fundada no Direito Internacional, de decretar as leis penais nacionais 

correspondentes a proteção de bens jurídicos de interesse comum
113

. 

 Note-se que, ao conceituar o Direito Penal Internacional dessa forma, Jimenez de Asúa 

termina por adentrar, caso se considere a dicotomia existente, na definição do que seria 

Direito Internacional Penal. 

 Considera-se que o Direito Penal Internacional visa dirimir conflitos referentes à 

aplicação da lei penal no espaço quando um crime tem, por exemplo, início no Brasil e 

termina no exterior, ou vice-versa. O Direito Penal Internacional, nesse sentido, seria um 

ramo do Direito Penal, responsável pela aplicação ou execução da lei penal nacional aos 

delitos cometidos além da soberania territorial de um determinado país. 

 René Ariel Dotti, define o direito penal internacional como “o conjunto de disposições 

penais de interesses de dois ou mais países em seus respectivos território”
114

. 

 Por sua vez, Zaffaroni e Pierangeli entendem que o direito penal internacional 

“determina o âmbito de validade da lei penal de cada estado e a competência de seus tribunais 

penais” 
115

.  

 Waldo Villalpando é quem melhor busca definir esse ramo do Direito Penal. Confira-

se: 

 

Sin embargo, la complejidad y tecnología de la sociedad moderna también se 

ha proyectado a los delitos comunes y esto ha obligado a uma mayor 

actividad internacional de la justicia. Por conseguiente, la relación entre lo 

penal e internacional se ha hecho imprescindible para la gestión cotidiana de 

la justicia delictiva. En la actualidad casi todos los tratadistas admiten la 

existencia de uma área específica – aunque no independent – del derecho 
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penal, que se proyecta hacia el exterior a partir de uma necesidad legal 

interna y que esta dotada de criterios y peculiaridades especiales. Em 

consecuencia, los signos propios de esta materia residen en su exterioridad 

(proyección hacia el extranjero) y su fuente (el derecho nacional)
116

. 

   

 Para Mantovani, o Direito Penal Internacional é um complexo de normas de direito 

interno, onde cada Estado, no quadro da comunidade internacional, resolve os problemas 

penais que se apresentam através de outros Estados Soberanos 
117

. 

 Cândido Furtado Maia Neto, membro da Associação Internacional de Direito Penal, 

expõe que Direito Penal Internacional é um ramo do direito público interno e se refere à 

titularidade que os Estados possuem para aplicar suas leis, aos seus indivíduos, mesmo que 

pratiquem delitos fora de seu território. Assim, seria o Direito Penal Internacional para esse 

autor:  

 

(...) um direito interno com implicações externas, onde a soberania da lei 

penal vai além das fronteiras do País que a elaborou, trata-se de uma 

concessão nacional via convenção internacional, onde se dá valor à norma 

criminal como garantia de igualdade de tratamento, prevalecendo nestes 

casos o princípio da extraterritorialidade da lei penal, como exceção a regra 

geral, da soberania e territorialidade da norma penal no espaço (arts. 5º, 6º e 

7º CP)
118

. 

 

 Claude Lombois, ao tratar sobre a ambigüidade existente na expressão Direito Penal 

Internacional, afirma que o Direito Penal Internacional, em umas de suas acepções, é um ramo 

especializado do direito penal, entendendo-se por ele tanto o Direito Penal propriamente dito 

como o processo penal (que estabelece as regras para sua aplicação em situações de caráter 

internacional)
119

.  

 Henri Donnedieu de Vabres considera esse ramo do direito como a ciência que 

determina a competência das jurisdições penais do Estado frente às jurisdições estrangeiras, a 

aplicação de suas leis criminais em relação aos lugares e às pessoas que elas regem, a 

autoridade, sobre seu território das sentenças repressivas estrangeiras
120

. 
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 Assim, no que diz respeito ao conteúdo do Direito Penal Internacional têm-se: as 

disposições que regulam a aplicação da lei penal espacial (hipóteses de extraterritorialidade, 

ou seja, embora o crime tenha sido cometido no estrangeiro, a ele aplicar-se-á a lei brasileira, 

em conformidade à extraterritorialidade prevista no art. 7º do Código Penal Brasileiro, bem 

como as situações de delitos praticados no território nacional, porém de jurisdição externa), as 

disposições que tratam da colaboração entre os Estados (questões ligadas à extradição, ao 

refúgio e direito de asilo, execução de sentenças estrangeiras, entre outros) e os acordos 

internacionais para a perseguição de delinqüentes pela prática de delitos que sejam do 

interesse comum dos Estados Soberanos
121

.  

 Enquanto para Waldo Villalpando, os regramentos anteriormente citados fazem parte 

de um Direito Penal Internacional, Cherif Bassiouni
122

, sem mencionar qualquer distinção 

existente entre Direito Penal Internacional ou Direito Internacional Penal, considerando tais 

denominações com um só sentido, afirma que o Direito Penal Internacional foi formado em 

virtude da influência de três correntes ideológicas: interesse mútuo dos Estados à cooperação 

internacional; o protecionismo da soberania nacional e a evolução dos valores humanistas e 

humanitários. 

 Zaffaroni, Alagia e Slokar alegam que o Direito Penal Internacional seria responsável 

pela competência legislativa e jurisdicional a respeito dos crimes tipificados nas leis nacionais 

e seus autores. Seria tal direito parte do Direito Internacional Privado, integrado por normas 

indiretas. Inclusive, tais doutrinadores mencionam claramente que, ao se estudar o Direito 

Penal no plano internacional, deve-se distinguir quatro áreas temáticas, a saber: o Direito 

Internacional Penal; o Direito Internacional dos Direitos Humanos; o Direito Internacional 

Humanitário e o Direito Penal Internacional
123

. 

 Mais adiante, ao tratar sobre a interdisciplinaridade do Direito Penal com o Direito 

Internacional Privado, os citados autores atribuem a esse ramo do direito a denominação de 

Direito Penal Internacional, abarcando questões ligadas à teoria da lei penal e sua validade no 

âmbito espacial, extradição e asilo, entre outros
124

. 

 Caminhando no mesmo sentido, Nelson Hungria menciona que “costuma-se chamar 

´direito penal internacional´ ao conjunto das normas relativas ao Direito Penal no espaço”, 
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contudo, deixa bem claro que esse rótulo é impróprio ou ambíguo, uma vez que somente se 

poderia falar em Direito Penal Internacional nas situações em que vários Estados 

convencionam a tutela penal comum, de modo que não haja conflito entre a jurisdição de um 

ou de outro
125

. 

 Jorge Bacelar Gouveia também trata acerca da possível dicotomia ou ambigüidade 

existente nas expressões Direito Internacional Penal e Direito Penal Internacional. Para ele, o 

Direito Penal Internacional espelharia fielmente a verdadeira natureza transestadual, enquanto 

que no Direito Internacional Penal não se faz adivinhar tão bem essa internacionalidade
126

. 

 Desse modo, verifica-se que, para os autores supra mencionados, faz-se existente e 

merece atenção a distinção feita entre Direito Penal Internacional e Direito Internacional 

Penal, atribuindo-se a cada um a sua competência devida. 

 

  

2.2.2. Definição e conteúdo de um Direito Internacional Penal 

 

 

 Ao contrário do item anterior, busca-se aqui traçar o perfil do Direito Internacional 

Penal. 

 O Direito Internacional Penal seria integrado, a seu turno, pelo conjunto das normas de 

Direito Internacional responsáveis por cominar os tipos penais internacionais e as suas 

respectivas sanções. 

 Nesse sentido, para o Direito Internacional Penal, não há que se falar no interesse de 

punição de um delito por parte de um ou de outro Estado, mas sim de toda a comunidade 

internacional que, ao se reunir, abriu mão de parte de sua soberania para a criação e definição 

de crimes no plano internacional. 

 Os crimes internacionais são aqueles que afetam os Estados soberanos como um todo 

e não apenas determinados países. Lesionam a dignidade da pessoa humana, bem como o 

respeito à cultura de cada um dos povos. Têm dimensão supranacional, por isso a necessidade 

de criação de regras dessa natureza. 
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 Segundo Carlos Eduardo Adriano Japiassú, “o Direito Internacional possui aspectos 

penais em face da necessidade de prevenir e reprimir condutas que, na esfera internacional, 

são capazes de ameaçar a manutenção da paz e do bom relacionamento entre os homens e as 

Nações”
127

.  

 Trata-se de um ramo do Direito Internacional e não do Direito Penal, incluindo regras 

que exigem comportamento internacional, no intuito de se defender a própria sociedade 

internacional.  

 Seria, assim, o Direito Internacional Penal, segundo Waldo Villalpando:  

 

De hecho, el Derecho Internacional Penal es el producto de tratados, 

convenciones y, em general, normas internacionales relativas al amparo de 

los derechos fundamentales, del derecho promovido por las Naciones Unidas 

y otros organismos internacionales o regionales destinados a proteger la paz 

y seguridad de la comunidad internacional, del propio derecho penal em su 

proyección universal y del derecho aplicable em situaciones de guerra. Se 

sirve, además, de prácticas elaboradas por el derecho consuetudinário 

internacional
128

. 

 

 Segundo René Ariel Dotti, é o direito internacional penal “o complexo de normas 

penais visando à repressão das infrações que constituem violações do direito internacional”
129

. 

 Zaffaroni e Pierangeli entendem que direito internacional penal estaria ligado ao 

direito internacional público, tendo como principal atribuição o estudo da tipificação 

internacional de delitos por via de tratados e o estabelecimento da jurisdição penal 

internacional (cortes internacionais de justiça penal)
130

. 

 Para Zaffaroni, Alagia e Slokar, o Direito Internacional Penal, como ramo do Direito 

Internacional Público, teria por objeto a tipificação internacional dos chamados delitos 

internacionais e a sua correspondente repressão, mediante as fontes próprias do Direito 

Internacional. Tal Direito é um produto contemporâneo, que aparece ao final da primeira 

Guerra Mundial, no Tratado de Versalhes, que responsabilizava penalmente o ex-imperador 

da Alemanha Guilherme II. A questão foi intensificada com a segunda Guerra Mundial
131

.

 Jorge Bacelar Gouveia conceitua o Direito Internacional Penal a partir da junção de 
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quatro elementos: 1) sistema de princípios e de normas do Direito Internacional Público; 2) 

responsável por descrever os crimes internacionais; 3) responsável por fixar as penas 

correspondentes aos citados delitos; 4) responsável pela criação dos mecanismos 

internacionais de aplicação dessas sanções criminais
132

. 

 Para esse autor, ainda, o conceito de Direito Internacional Penal se decompõe em três 

elementos fundamentais: elemento formal (que seria abarcado pelos princípios e normas 

jurídico-internacionais), elemento material (abrangendo as definições dos tipos penais 

internacionais e de suas penas respectivas) e o elemento funcional (criação dos organismos 

internacionais responsáveis pela aplicação desse direito)
133

. 

 O Direito Internacional Penal ou Direito Penal Internacional (denominação utilizada 

por Kai Ambos) é parte do Direito Penal Internacional público formal. Envolve o conjunto de 

normas de Direito Internacional que estabelecem consequências jurídico-penais. É gerado 

pela combinação de princípios do Direito Penal e do Direito Internacional. Além disso, pode 

originar-se, basicamente, por meio da celebração de convenções multilaterais pelos Estados 

interessados ou por meio da formação do direito consuetudinário ou princípios gerais do 

direito
134

. 

 Conforme já mencionado, tais distinções restam superadas, motivo pelo qual o Direito 

Penal Internacional e o Direito Internacional Penal passam a representar uma única 

concepção. 

 

 

2.3. Fontes do Direito Internacional e o sistema da common law  

 

 Existe uma grande dificuldade, no sistema internacional, para se encontrar a sua forma 

e a sua fonte.  

 No âmbito do direito interno dos países, normalmente existem métodos claros para 

identificá-las, uma vez que se tem toda uma estrutura organizada e devidamente delimitada, 

onde cada órgão ou entidade exerce a atribuição que lhe foi delegada, ou seja, a delimitação 

no âmbito de atuação legislativa é visível. 
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 No âmbito internacional, o sistema legal é descentralizado e horizontalizado, restando 

ausente uma entidade legislativa internacional centralizada e estruturada hierarquicamente
135

.  

 Ademais, as normas internacionais têm sido criadas lentamente, pois são produtos de 

uma evolução da sociedade internacional que, na necessidade de propiciar uma melhoria nas 

condições da humanidade, bem como na eficácia da repressão aos crimes que ultrapassam a 

esfera de um Estado Soberano, resolve se unir para alcançar tais objetivos. 

 Desse modo, conforme se observa, as regras no âmbito internacional são decorrentes 

dos costumes, ou seja, da evolução lenta da ordem social internacional. O costume é a prática 

de uma conduta social reiterada e constante, acompanhada da convicção da sua 

obrigatoriedade pela comunidade. É constituído por dois elementos essenciais que devem 

estar sempre presentes, sob pena de não ser assim considerados, quais sejam: corpus (também 

conhecido como usus, uma prática social reiterada e constante) e o animus (a convicção da 

respectiva obrigatoriedade, como se estivesse a obedecer a uma norma geral e abstrata). Sem 

este segundo elemento, a prática internacional não passa de mero uso, uma vez que lhe falta a 

consciência da sua jurisdicidade. Esse é o entendimento da Doutrina Clássica quanto à 

natureza jurídica do Costume Internacional
136

. 

 Kai Ambos, em análise feita a respeito das fontes do Direito Penal Internacional, 

afirma o seguinte: 

 

como o direito penal internacional é, ao mesmo tempo, parte do direito penal 

internacional público formal, pode originar-se, basicamente, por meio da 

celebração de convenções multilaterais pelos Estados interessados (cf. art. 38 

(1) (a), ECIJ) ou por meio da formação do direito consuetudinário ou 

princípios gerais do direito (cf. art. 38 (1) (b) e (c), ECIJ
137

. 

 

 Para esse mesmo autor, apesar de ser difícil identificar o direito consuetudinário e os 

princípios gerais do direito, por não ser, em tese, escrito, tais fontes devem ao menos servir 

como ponto de partida construtivo para a formação de normas de direito penal 

internacional
138

.  
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 Segundo Oliveira Ascensão, o costume é uma fonte privilegiada do direito, uma vez 

que ele exprime diretamente a ordem da sociedade, traduzindo uma maneira de ser social
139

. 

 O Direito Internacional consuetudinário tem ainda um relevo importantíssimo na 

formação de normas de Ius Cogens, ou seja, das normas de direito imperativo que regulam as 

relações entre os sujeitos dessa disciplina.  

 Tal situação é perfeitamente visível através da leitura do art. 53 da Convenção de 

Viena, que assim define a norma de Ius Cogens:  

 

Artigo 53 

Tratado em Conflito com uma Norma Imperativa de Direito Internacional 

Geral (jus cogens) 

É nulo um tratado que, no momento de sua conclusão, conflite com uma 

norma imperativa de Direito Internacional geral. Para os fins da presente 

Convenção, uma norma imperativa de Direito Internacional geral é uma 

norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional dos Estados 

como um todo, como norma da qual nenhuma derrogação é permitida e 

que só pode ser modificada por norma ulterior de Direito Internacional 

geral da mesma natureza. 

(grifado) 

 

 Além disso, servem como base para formação dos princípios gerais do Direito 

Internacional. Assim, o direito consuetudinário é parte das regras do Direito Internacional e os 

princípios gerais do direito são colaboradores na também formação do costume internacional, 

bem como representam uma fonte autônoma.   

 Ao tratar sobre o costume como fonte, mais precisamente, do Direito Penal 

Internacional, alguns autores
140

, ainda, mencionam sobre a possível dificuldade de sua 

aplicação, haja vista que o princípio do nullum crimen nulla poena (legalidade) exclui a 

aplicação de tipos penais não escritos, fundados no costume internacional. No entanto, Kai 

Ambos menciona claramente alguns artigos referentes a normas internacionais que permitem 

a aplicação de sanção a uma determinada conduta punível segundo os princípios
141

 gerais do 

direito reconhecidos pela comunidade internacional, são eles: o art. 15 do Pacto Internacional 
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de Direitos Civis e Políticos, o art. 11 da Declaração Universal dos Direitos Humanos e 

Convenção Européia de Direitos Humanos
142

. 

 No que tange à aplicação da analogia no plano internacional, buscou-se aperfeiçoá-la, 

criando-se o conceito de analogia doméstica (aplicação, no âmbito do Direito Internacional, 

das mesmas regras jurídicas nacionais a casos semelhantes, em caso de lacunas). 

 Além da análise das fontes já mencionadas, há que se traçar um paralelo para se 

discutir sobre o sistema do common law, fonte primordial na construção do Direito 

Internacional Penal. 

 Trata-se, tal sistema, do direito originado da Inglaterra, com as atividades dos tribunais 

reais de justiça. Além do direito britânico, esse sistema inclui todos os países de língua 

inglesa, inclusive os Estados Unidos (exceto pelo estado da Luisiana)
143

.  

 O sistema do common law (anglo-saxão) surge a partir da força adquirida pelo 

governo da Inglaterra, mediante o exercício jurisdição em praticamente todo o país por parte 

de seus tribunais. A partir daí, as decisões dos tribunais ingleses resultaram no 

estabelecimento de um direito comum a todo o reino, sobrepondo-se aos costumes de cada 

vilarejo. Nesse sentido, pode-se observar que o funcionamento desse sistema se dá de forma 

inversa se comparado com o sistema da civil law (romano-germânico), adotado no Brasil. Isso 

porque, no sistema brasileiro, ocorre a criação de leis gerais, primeiramente, para posterior 

aplicação aos casos concretos. Já no sistema do common law, as decisões judiciais proferidas 

aos casos concretos servem de embasamento para o processamento e julgamento de casos 

futuros, formando uma espécie de regra geral a ser aplicada a outros casos concretos 

semelhantes. A base lógica do citado direito do common law (direito jurisprudencial) é a regra 

do stare decisis (ou regra do precedente), pela qual as decisões judiciais anteriores (os 

precedentes) devem ser respeitadas quando da apreciação de um caso concreto
144

. 
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3. ANTECEDENTES DO ESTATUTO DE ROMA DO TRIBUNAL PENAL 

INTERNACIONAL 

 

 

3.1. O julgamento de Peter von Hagenbach (1474), a paz de Vestfália (1648) e as influências 

de Gustav Moynier na formação de uma corte internacional penal permanente. 

 

 

 A primeira notícia que se tem acerca da formação de um Tribunal Internacional data 

de 1474, na Alemanha. Esse Tribunal foi instituído para o julgamento de Peter Von 

Hagenbach, pela prática do que hoje se denomina de crimes contra a humanidade
145

. 

 Peter Von Hagenbach foi um Cavaleiro de Borgonha, nascido no seio de uma família 

rica da Alsácia, que era originariamente de Hagenbach, motivo pelo qual a ele se atribui tal 

denominação. 

 Era o comandante da nona companhia das tropas do duque Carlos, o Temerário da 

Borgonha. Graças aos seus bons serviços tanto na guerra contra o Reino da França e ao 

serviço da Liga do Bem Público, foi nomeado, em 1469, oficial de justiça para as terras do 

Alto Reno, cedidas ao Duque de Borgonha pelo Arquiduque Segismundo de Habsburgo, 

através do Tratado de Saint-Omer. 

 Além do seu talento para a guerra, Peter era membro da Ordem de São Jorge de 

Borgonha, tendo sido a sua postura retratada, principalmente por seus inimigos, como um 

homem brutal e sem escrúpulos, porém sempre leal e comprometido com os interesses de seu 

mestre (Charles, Duque de Borgonha). 

 Na tentativa de dominar os cidadãos da cidade de Breisach, onde foi nomeado 

Governador pelo Duque Charles de Borgonha, acabou por instituir um reino de terror, 

externando a sua crueldade com práticas de assassinatos, estupros, raptos, perjúrios, entre 

outros delitos. 

 Com a derrota do Duque de Borgonha em batalha por uma coalizão formada pela 

França, pela Áustria e por forças do Alto Reno, Peter von Hagenbach foi preso e julgado na 

Praça do Mercado de Breisach (por ordem do Arquiduque da Áustria, em cujo território foi 
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capturado) por um tribunal formado por 26 juízes provenientes da Alemanha
146

, da Suíça, da 

Alsácia e da própria Áustria. 

 Em sua defesa, alegou que cumpria ordens de seu superior e mestre, o Duque de 

Borgonha. Mesmo assim, foi condenado por ter violado ‘leis Divinas e Humanas’, em razão 

de haver autorizado que suas tropas estuprassem, matassem civis inocentes e pilhassem 

propriedades, durante um momento em que não havia hostilidades. Foi, então, decapitado por 

um carrasco de Colmar
147

. A sua cabeça mumificada é preservada no Museu Unterlinden com 

a espada de seu executor. 

 Cherif Bassiouni, referindo-se ao julgamento de Peter Von Hagenbach, aduz que a 

experiência curiosa de uma justiça internacional medieval foi rapidamente ultrapassada pela 

santidade de Estado soberano resultante da Paz de Vestfália de 1648
148

. 

 Saliente-se que, apesar de ser mencionado tal julgamento como um antecedente do 

Tribunal Penal Internacional, ele não foi realizado por um Tribunal Internacional, tendo em 

vista o fato de que todos os seus juízes estavam vinculados ao Sacro Império Romano 

Germânico. Segundo Carlos Eduardo Adriano Japiassú, “o julgamento de Peter Von 

Hagenbach, além do mais, não influenciou na criação de um Tribunal permanente
149

. 

 É exatamente por esse motivo que grande parte da doutrina não chega a mencionar 

essa fase da história como um antecedente do Tribunal Internacional. 

 Para Fernanda Jankov, após esse período anteriormente citado, a questão relativa à 

justiça internacional penal somente foi retomada em 1648 com a Paz de Vestfália
150

. O 

Tratado de Vestfália é considerado como um marco para a sociedade européia daquele século, 

uma vez que buscou restabelecer a paz na Europa, propiciando a igualdade jurídica entre os 

Estados e eliminando o poder supremo da Igreja. Tratou-se de um acordo realizado entre os 

países da Europa participantes da Guerra dos Trinta Anos. Como seus termos incluíam uma 
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série de alterações territoriais, pode ser considerado como um importante instrumento da 

diplomacia internacional. 

 Todavia, importante destacar que esse Tratado pode até ser considerado como um 

instrumento de diplomacia entre os Estados. No entanto, o que nele se busca reconhecer é a 

soberania territorial por parte de cada um dos Estados que o integraram.  

 Por tal motivo, o Tratado não pode ser enquadrado como um antecedente do Tribunal 

Penal Internacional, uma vez que esse Tribunal detém a parcela da soberania cedida por parte 

de cada um dos Estados que o ratificaram não buscando, jamais, afirmá-la.  

 Com o desenvolvimento do direito do conflito armado em meados do século XIX, 

conceitos de um julgamento internacional para as violações humanitárias lentamente 

começaram a surgir. 

 A influência mais marcante para a formação de uma corte internacional penal 

permanente foi a de Gustav Moynier (um dos fundadores do Comitê Internacional da Cruz 

Vermelha), quando, em 1872, horrorizado com as atrocidades cometidas durante a Guerra 

Franco-Prussiana de 1870, propôs a sua criação
151

. A tarefa dessa Corte Internacional de 

Justiça seria a de processar as violações da Convenção de Genebra de 1864 e outras normas 

humanitárias. Tal tribunal deveria ser composto por cinco juízes (dois indicados pelos 

beligerantes e três pelos Estados neutros)
152

. A proposta inovadora de Gustav Moynier foi 

demasiado radical para a época
153

, não despertando qualquer interesse por parte dos Estados 

Soberanos.  

 Ressalte-se que esse jurista, ainda, juntamente com Gustave Rolin-Jaequemyns, foi o 

responsável pela criação do Instituto de Direito Internacional, em funcionamento até os dias 

atuais. Alguns de seus membros, inclusive, são atualmente juízes do Tribunal Penal 

Internacional vigente.  

 Esse é o marco considerado por Carlos Eduardo Adriano Japiassú onde se sugeriu a 

criação de uma jurisdição internacional penal permanente
154

. 
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3.2. A Primeira Guerra Mundial e o Tratado de Versalhes 

 

 Sem sombra de dúvidas, a Primeira Guerra Mundial foi o que impulsionou a criação 

de um Tribunal Penal Internacional, haja vista um clamor, por parte da sociedade 

internacional, na punição dos criminosos de guerra, em virtude do repúdio às atrocidades 

cometidas. 

 A Primeira Guerra Mundial, segundo Carlos Eduardo Adriano Japiassú, seria a guerra 

que poria fim a todas as demais. Todavia, apesar de despertar otimismo e interesse na Europa, 

acabou por se tornar uma grande catástrofe, com um número de mortos jamais visto, inclusive 

utilização de armamentos mais modernos e altamente destrutivos
155

. 

 Jean-Paul Bazelaire e Thierry Cretin desenvolvem com clareza os acontecimentos da 

época, expondo que com o término da Primeira Guerra a exigência de justiça se une a uma 

vontade política no sentido de fazer nascer nos cidadãos a idéia de que o delito não poderia 

ficar sem punição. Para esses autores, ainda, “A condenação jurídica do inimigo aparece não 

apenas como a reparação dos sofrimentos, das destruições e das humilhações, mas também 

como fase final da vitória, única força mobilizadora capaz de reunir as energias partidas” 
156

. 

 O massacre dos armênios, praticado pelo Império Turco-Otomano, é a primeira notícia 

que se tem acerca dos excessos cometidos durante o período de guerra. Mais de 600.000 

armênios foram mortos, resultando na declaração, por parte dos governos britânico, francês e 

russo, da necessidade dos responsáveis serem devidamente processados, julgados e punidos. 

 Nesse sentido, foram criadas comissões internacionais ad hoc para investigar os 

acontecimentos e as atrocidades praticadas nesse período. 

 A primeira comissão foi criada em 1919 e foi denominada de Comissão para 

Responsabilização dos Autores da Violação das Leis e dos Costumes de Guerra. Essa 

comissão surge para investigar justamente o massacre dos armênios. Ao final do trabalho, a 

comissão recomendou o julgamento dos responsáveis pela prática de “crime contra a 

humanidade”. Os Estados Unidos alegaram que tais julgamentos não poderiam ocorrer, uma 

vez que inexistia na ordem internacional a concepção “crime contra a humanidade”.  
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 Assim, o Tratado de Sèvres, de 10 de agosto de 1920, criado para essa finalidade, 

nunca foi ratificado, dando lugar à criação de um novo Tratado (Tratado de Lausanne), 

responsável por anistiar os citados responsáveis. 

 Não se pode deixar de mencionar que com o término da Primeira Guerra surge o 

Tratado de Versalhes em 1919, responsável pela paz entre os Aliados e a Alemanha. Em seu 

artigo 227, o Tratado dispunha sobre a criação de um Tribunal Penal Internacional ad hoc 

para julgar o Kaiser Guilherme II e, por sua vez, nos artigos 228 e 229 previa-se o julgamento 

dos militares alemães acusados de violar a lei e costumes da guerra
157

.  

 Assim, a Alemanha conferiu à sua Suprema Corte em Leipzig a competência para 

processar esses acusados. Saliente-se que, na verdade, esse Tratado foi uma imposição feita à 

Alemanha, que foi considerada a principal culpada pelos conflitos. 

 Não prosperou, mais uma vez, o projeto de formação da Corte. Isso porque o Kaiser 

Guilherme II, com o fim da guerra e a derrocada do Império Germânico, se refugiou na 

Holanda e esse governo negou-se a extraditá-lo, sob as alegações de que o mesmo estava 

sendo perseguido por crime, insuscetível de acarretar a extradição
158

.  

 Quanto à Corte de Leipzig, esta também foi fadada ao insucesso. Dos vinte e um mil 

acusados, somente foram levados a julgamento cerca de vinte e um, onde apenas treze foram 

condenados
159

. 

 Formou-se então um cenário de descrença no sentido de formação de um Tribunal 

Penal Internacional. Apesar disso, não se pode afastar a importância desse período para a 

formação de uma corte internacional penal permanente. Preciosa é a lição de Renata 

Mantovani e Marina da Costa Brina a respeito do tema: 

 

Apesar do cenário de descrença, o Tratado de Versalhes possui indiscutível 

importância no estudo da justiça internacional penal, uma vez que os arts. 

227 a 230 são comumente evocados como precedentes daquela. 

Diferentemente da tendência da época, que era estabelecer privativamente a 

responsabilidade do Estado por violações nas leis e usos da guerra, houve 

determinação expressa de responsabilização penal do kaiser e seus 

colaboradores civis e militares, prevendo, ainda, a constituição de um 

tribunal especial para julgá-lo e reconhecendo explicitamente os direitos de 

defesa dos acusados. Trata-se, portanto, de um avanço que, embora não 
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tenha surtido os efeitos esperados, abriria precedentes para futuras 

iniciativas, sendo a mais próxima situada no período entre guerras
160

. 

 

 Ainda, na França, restabelecida a paz, o Senado votou uma resolução exprimindo o 

desejo de lograr a condenação dos criminosos de guerra, e de que a justiça deveria ser a 

primeira condição para a paz. Na Assembléia Francesa, “o deputado de Lille, M. Delaroy, 

exige a instauração de um processo, com o pretexto de que ‘não reclamar justiça seria um 

crime contra a França, um crime contra a humanidade!’”
161

. 

 Embora tenha ocorrido o fracasso na aplicação do Tratado de Versalhes, não se 

desistiu da idéia de criação de um Tribunal Penal Internacional.  

 Em 1924, funda-se na Universidade de Paris (La Sorbonne) a Associação 

Internacional de Direito Penal, tendo como um de seus objetivos a criação de um Tribunal 

Penal Internacional permanente. Nesse mesmo ano, surgiu o Protocolo de Genebra, 

responsável por estabelecer o princípio da arbitragem obrigatória e, pela primeira vez, a 

qualificação da guerra de agressão como crime internacional. 

 Em 1926, no I Congresso Internacional de Direito Penal realizado em Bruxelas, se 

propôs à Liga das Nações a criação de uma Corte Permanente de Justiça Internacional. 

 Em 1927, a Liga das Nações aprova uma declaração nos mesmos termos do Protocolo 

de Genebra. Em 1928, esse mesmo organismo ajustou o tratado geral de renúncia à guerra 

(Pacto Briand-Kellog), que definiu a guerra como ilícita, mas não criminosa, adotando, pois, a 

mesma noção que influenciou o Tratado de Versalhes em 1919. Ademais, a Liga das Nações 

designou um comitê consultivo de juristas para elaborar dois projetos de convenção: um sobre 

a prevenção e repressão do terrorismo, e o outro sobre a criação de um Tribunal Penal 

Internacional para julgar os autores dos crimes de terrorismo. Em 1937, a Sociedade das 

Nações adotou as duas convenções sobre o terrorismo, certo que somente a Índia ratificou tais 

convenções, as quais nunca entraram em vigor. 

 Em virtude dos inúmeros problemas que já estavam sendo gerados nessa época, e que 

resultaram na Segunda Guerra Mundial, não se teve mais como prosperar com a discussão 

acerca da criação de uma corte penal internacional de justiça permanente. 
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3.3. A Segunda Guerra Mundial 

 

 É imperioso analisar a situação da Alemanha no período entre as duas guerras para que 

se possa entender o que motivou a formação da Segunda Guerra Mundial. 

 As cláusulas do Tratado de Versalhes atingiram duramente a Alemanha, terminando 

por provocar mais revoltas e insatisfações. Nesse sentido, em vez de se pôr fim às desavenças 

geradas com a Primeira Guerra Mundial, o citado Tratado acabou por acirrar ânimos e ódios, 

incitando a realização de uma nova guerra (a Segunda Guerra Mundial). 

 Com o Tratado de Versalhes, as nações vencedoras da Primeira Guerra impuseram à 

Alemanha uma série de exigências, como: reconhecimento da independência da Áustria; 

devolução dos territórios da Alsácia-Lorena à França; devolução à Polônia das províncias de 

Posen e Prússia Ocidental; as cidades alemãs de Malmedy e Eupen passariam para o controle 

da Bélgica; a província do Sarre passaria para o controle da Liga das Nações por 15 anos; a 

região da Sonderjutlândia deveria ser devolvida à Dinamarca; pagamento aos países 

vencedores, principalmente França e Inglaterra, de uma indenização pelos prejuízos causados 

durante a guerra (valor estabelecido em 269 bilhões de marcos); proibição de funcionamento 

da aeronáutica alemã (Luftwaffe); a Alemanha deveria ter seu exército reduzido para, no 

máximo, cem mil soldados; proibição da fabricação de tanques e armamentos pesados; 

redução da marinha alemã para 15 mil marinheiros, seis navios de guerra e seis cruzadores; 

entre outros. 

 Além de todas essas imposições, a Alemanha ainda vinha sofrendo as conseqüências 

resultantes da guerra, como destruição e desmoralização, com altos índices de desemprego, 

fome e marginalização. A indenização excessiva, segundo os valores da época, resultou na 

quebra total da economia alemã, iniciando-se, de 1920 a 1930, uma forte crise moral e 

econômica nesse país. 

 Todos esses fatores propiciaram o surgimento e crescimento do sentimento de revolta 

e revanchismo por parte da população, favorecendo o sentimento nacionalista fanático e 

exaltado, segundo Carlos Eduardo Adriano Japiassú.Veja-se:  

 

A Alemanha, que entrara em colapso e tivera de solicitar o armistício no fim 

de 1918, foi atingida duramente pelas cláusulas do Tratado de Versalhes, que 

longe de por fim às desavenças, acirrou ânimos e ódios. Ademais, a crise do 

Estado liberal, que havia levado à conflagração mundial, fez com que fossem 

buscadas novas soluções, diferentes do modelo liberal, bem como do 

socialismo, que, àquele tempo, se desenvolvia na União Soviética. 
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Neste contexto, em que após tantos sacrifícios e tanta luta no primeiro 

conflito, ainda assim, a Alemanha havia sido derrotada, surgem “a lenda da 

‘punhalada nas costas’, a fábula da “traição dos social-democratas ou dos 

judeus”
162

.  

 

 Foi nesse cenário que nasceu o nacional-socialismo, implicando a ascensão de Adolf 

Hitler ao poder.  

 Inicia-se na Alemanha, assim, o regime totalitário com perseguição aos comunistas e 

aos judeus. O marco desse regime é o incêndio do Reichstag (sede oficial do Parlamento 

Alemão), em 1933, uma vez que a autoria do fato foi atribuída ao comunista Marinus van der 

Lubbe. Aproveitando-se da situação, Adolf Hitler e Hermann Göring, líderes do partido 

nazista, declararam que o fogo havia sido iniciado pelos comunistas, determinando a prisão 

dos líderes do partido (Georgi Dimitrov, Vasil Tanev e Blagoi Popov, cidadãos que tiveram 

papéis fundamentais durante o julgamento de Leipzig)
163

.  

 Adolf Hitler, então, decretou o estado de emergência no país e incentivou o presidente 

Paul von Hindenburg a assinar o Decreto do Incêndio do Reichstag, abolindo a maioria das 

disposições de direitos humanos da constituição de 1919 da República de Weimar. No mais, 

solicitou ao Presidente Hindenburg que dissolvesse o Reichstag, de maneira que pudesse 

aumentar o número de cadeiras nazistas tanto no parlamento como no governo. A petição de 

Hitler foi aceita e as eleições foram fixadas. Nesse período, foi ativada a Lei Habilitante (que 

era um poder especial permitido pela Constituição de Weimar para dar ao Chanceler o poder 

de passar leis e decretos, sem a intervenção do Reichstag), como forma de abolir a 

democracia.  

 Em 1935, proclamam-se na Alemanha as leis raciais e, em 1938, ocorre a 

“Kristallnacht”, ou Noite dos Cristais, em que 7500 vitrinas de lojas judaicas foram 

quebradas, todas as sinagogas foram incendiadas e 20 mil judeus foram levados para campos 

de concentração”
164

.  

 Ressalte-se que a noite de cristal
165

 de novembro de 1938 deu à Alemanha o sinal de 

alarme espetacular da capacidade de destruição e humilhação da ideologia racial. Mas ainda é 
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muito cedo para imaginar que essa manifestação vai evoluir posteriormente rumo à 

implantação de um sistema de extermínio erguido no nível da organização industrial.  

 Ocorrida em 20 de janeiro de 1942 em Wannsee (pequena localidade próxima a 

Berlim), uma conferência reuniu os staatsseketare (secretários de Estado). Ela testemunha a 

vontade oficial dos mais altos responsáveis nazistas de implantar a “Solução Final” com a 

cooperação do conjunto dos ministérios. Ela também cria uma burocracia aterrorizante, cujos 

atores, ao mesmo tempo impessoais e intercambiáveis fazem da Alemanha nazista uma 

gigantesca organização administrativa e criminosa dedicada à destruição dos judeus na 

Europa. Desses relatos terríveis nasce a idéia do Tribunal Penal Internacional de Nuremberg, 

tão indispensável parece aos Aliados a punição, de outra forma que não apenas pelas armas, 

das extorsões daqueles cujo objetivo exclusivo foi eliminar um povo.
166

 

 Ao tratar sobre o crime de genocídio, Nelson Hungria sustenta que o que gerou o 

“maldito do Mein Kampf” (uma espécie de bíblia do povo alemão) de Adolf Hitler foi o “mito 

da superioridade racial dos nórdicos, a inclemente filosofia de Nietzsche e a megalômana 

geopolítica de Haushofer”. Dando continuidade ao assunto, acrescenta esse autor: 

 

As primeiras e preferidas vítimas dessa aventura de dementes e energúmenos 

foram os judeus, sucedendo-se os poloneses, os tchecos, os boêmios, as 

populações civis da Rússia, transitòriamente ocupadas pelas tropas nazistas, 

sòmente contidas e batidas diante de Stalingrado. Os atos de genocídio, cuja 

execução era duramente dirigida por Himmler, o famigerado e sinistro chefe 

das S.S., diante do qual o próprio Hitler tremia, são uma conseqüência de 

pesadelos de febrento, de monstruosidades inauditas, de selvagerias que 

reabilitam a própria lei da selva. O mais brando dos processos genocidas 

consistia nos fuzilamentos sumários, diante das covas prèviamente escavadas 

pelas próprias vítimas. Eram os chamados progroms. Sôbre um deles foi 

prestado, perante o Tribunal de Nuremberg, o testemunho de Herman Grabe, 

engenheiro alemão, que trabalhava na Ucrânia
167

. 

 

 Saliente-se que não foi somente na Alemanha e redondezas que se instalou o cenário 

de guerra. Antes e durante o período da Segunda Guerra Mundial, travou-se entre a China e o 

Japão a Segunda Guerra Sino-Japonesa (1937 a 1945). O motivo principal de sua ocorrência 

foi a intenção do Império Japonês de anexar territórios chineses (Manchúria e Península da 

Coréia), uma vez que os japoneses pretendiam conquistar todos os territórios da Ásia (o que 

incluía a Coréia, a China e as ilhas do Pacífico). A expansão pretendida por parte do Japão se 
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deu em virtude, também, da intenção de combate ao comunismo soviético, conforme o Pacto 

Anti-Komintern (anticomunista), assinado em 1936 com a Alemanha.  Essa guerra passou a 

ser considerada de larga escala, envolvendo os demais países, após o ataque japonês à base 

norte-americana de Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941
168

. 

 Com o término da Segunda Guerra Mundial e, consequentemente, o término da guerra 

Sino-Japonesa, discutiu-se sobre a instauração de tribunais para julgamento dos criminosos de 

guerra, nascendo, dessa maneira, os Tribunais de Nuremberg e Tóquio. 

 

 

3.4. O período pós-Segunda Guerra Mundial  

 

 

 A Segunda Guerra Mundial chamou atenção do mundo para a ocorrência de               

condutas criminosas em nível assustador. Crimes de guerra, genocídio, atrocidades que até 

hoje são lembradas pela humanidade quando da discussão acerca de tema dessa natureza.  

A opinião pública sobre a amplitude dos crimes da Segunda Guerra Mundial, e muito 

particularmente o choque entre o genocídio dos judeus, a brutalidade da agressão japonesa 

contra a China em primeiro lugar, e os Estados Unidos em seguida, vão dessa vez se revelar 

determinantes para implantação de tribunais internacionais.  

 O testemunho dos sobreviventes dos campos, os depoimentos militares aliados que 

efetuaram sua libertação, os documentos apreendidos e os indícios de massacres descobertos 

mostram que os crimes perpetrados ultrapassaram no horror, e de muito longe, o que se 

conhece até agora sobre barbárie.
169

  

 O trauma resultante dos massacres contra a humanidade ocorridos durante a Segunda 

Guerra Mundial foi tão intenso que alguns países da Europa
170

, inclusive, tipificam no âmbito 

de seus ordenamentos jurídico-penais as práticas de negação do holocausto
171

. 
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3.5. O Tribunal Militar de Nuremberg 

 

 Criminosos foram julgados e condenados no pós-guerra pelo tribunal de 

Nuremberg
172

. Este tribunal representou um grande passo para o conceito de responsabilidade 

internacional pessoal assim como em outros âmbitos para punir autores dos maiores crimes 

contra a humanidade, apesar da existência de criticas por tratar-se de tribunais de vencedores 

contra vencidos
173

.  

 O Tribunal Militar de Nuremberg não nasceu espontaneamente e subitamente no fim 

da Segunda Guerra Mundial. Na realidade, durante todo o conflito, os Aliados e os 

representantes dos governos da Europa no exílio encontraram-se diversas vezes para 

considerar a sorte que estaria reservada aos responsáveis nazistas após o conflito.  

 As potências Estados Unidos, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Grã-

Bretanha, fizeram acordo para que fossem julgados e punidos os responsáveis pelos crimes de 

guerra. A criação do tribunal militar internacional deu-se em 8 de agosto de 1945, tendo a 

França se juntado a essas três mencionadas ainda nesse período. Cada país aliado envia um 

titular e um suplente com a missão de garantir um processo e uma punição justos e rápidos 

para os principais criminosos de guerra nazistas.    

 Ressalte-se que o processo de criação desse Tribunal foi bastante conturbado, haja 

vista a ausência de consenso sobre o que fazer com os nazistas no pós-guerra. Churchill 

defendia a execução sumária dos principais dirigentes do III Reich. Todavia, o Secretário de 

Guerra norte-americano Henry Stimson convenceu a ele e a Roosevelt a necessidade de se 

realizar um julgamento
174

. 

 O texto da Declaração de Moscou ainda trazia, como outra opção, defendida, aliás, 

pelos soviéticos, a competência do julgamento dos crimes pelos países atingidos diretamente 

com a agressão, ficando a cargo de um Tribunal Internacional apenas os fatos mais gravosos e 
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os que tivessem ofendido ao mesmo as várias nações. Contudo, a criação e os moldes de 

funcionamento do Tribunal só ficaram definidos no Tratado de Londres, datado de 08 de 

agosto de 1945. 

 A Carta de Londres estabelece competência material do tribunal conferindo a ele a 

missão de julgar os crimes contra a paz, os crimes de guerra e os crimes contra a humanidade.   

As penas incorridas para tais casos são a de morte ou qualquer outra pena que o tribunal 

estime justa ou apropriada. O TMI é sediado no Palácio de Justiça de Nuremberg, tendo em 

vista ter espaço amplo, não foi muito danificado pela guerra e ainda havia uma grande prisão 

adjacente ao próprio Palácio.  

 O referido tribunal não possui esse nome por acaso. Empregou-se o termo “militar” 

por influência da legislação militar norte-americana, a fim de que pudesse se justificar a 

aplicação de suas normas após a ocorrência dos fatos, haja vista o fato da citada legislação, 

para alguns, desprezar a aplicação do Princípio da Legalidade, já que se tratava de um tribunal 

de exceção. Essa é a posição de Nelson Hungria, que ao buscar identificar com clareza os 

problemas advindos desse julgamento político, assim expôs: 

 

O Tribunal de Nuremberg há de ficar como uma nódoa da civilização 

contemporânea: fez tabula rasa do nullum crimen nulla poena sine lege (com 

um improvisado Plano de Julgamento, de efeito retroativo, incriminou fatos 

pretéritos e impôs aos seus autores o “enforcamento” e penas puramente 

arbitrárias); desatendeu ao princípio da “territorialidade da lei penal”; 

estabeleceu a responsabilidade penal de indivíduos participantes de tais ou 

quais associações, ainda que alheios aos fatos a elas imputados; funcionou 

em nome dos vencedores, que haviam cometido os mesmíssimos fatos 

atribuídos aos réus; suas sentenças eram inapeláveis, ainda quando 

decretavam a pena de morte
175

. 

 

 Para Joanisval Brito Gonçalves, em sua obra Tribunal de Nuremberg 1945-1946, 

“Nuremberg revelava-se uma Corte em moldes semelhantes aos Tribunais do III Reich, onde 

as regras procedimentais eram confusas para a Defesa, e a dúvida não beneficiava o réu”
176

. 

 Todavia, Valério de Oliveira Mazzuoli entende que não merecem prosperar as críticas 

de parcialidade ou com relação ao fato de que esse Tribunal não atende à universalidade, bem 

como com relação ao desrespeito ao princípio da seletividade, tendo em vista que todos esses 

critérios foram devidamente utilizados no Acordo de Londres e no Control Council Law n.º 

10 (Instrumento da Cúpula dos Aliados). Confira-se: 
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Não obstante algumas críticas formuladas em relação às razões de tais 

pretensões, no sentido de que as mesmas não seriam imparciais ou 

universais, posto que fundadas no princípio segundo o qual somente o 

vencido poderia ser julgado (consagração da “justiça dos vencedores”), bem 

como de que estaria sendo desrespeitado o princípio da não-seletividade na 

condução dos julgamentos internacionais, o fato concreto é que tais critérios 

foram sim utilizados, de maneira preliminar, pelo Acordo de Londres e pelo 

Control Council Law n.º 10 (Instrumento da Cúpula dos Aliados), ao 

estabelecerem o Tribunal de Nuremberg, bem como pelo Tribunal Militar 

Internacional de Tóquio, instituído para julgar as violências cometidas pelas 

autoridades políticas e militares japonesas já no período do pós-Segunda 

Guerra
177

. 

 

 No mais, ao serem realizadas críticas por ter sido adotado após o cometimento das 

condutas incriminadas, o que configuraria uma criminalização post factum, o Tribunal alegou 

a sua legitimidade com base na Convenção de Haia para os crimes de guerra e ao Tratado de 

Renúncia à Guerra (Pacto de Briand-Kellog)
178

. 

 Ocorre que o Pacto de Briand-Kellog não firmou nenhuma responsabilidade criminal 

individual e o próprio Hans Kelsen proferiu essa assertiva
179

.  

 Mesmo assim, esse pacto já previa a proibição de determinados atos internacionais, 

motivo pelo qual se considera que o princípio da legalidade não foi totalmente desrespeitado 

em Nuremberg, mas tão somente flexibilizado
180

.  

 Para muitos, os princípios penais não podem ser relativizados contra os seres 

humanos, pois tal atividade implicaria em desrespeitá-los com sutileza. Todavia, importante 

destacar que os princípios penais são também princípios constitucionais e fundamentais. Além 

disso, surgem dos inúmeros tratados pactuados no plano internacional. Sabe-se que tais 

princípios não só podem como merecem ser dotados do manto da flexibilidade, uma vez que a 

tentativa de sempre promover o seu respeito não pode imperar sobre situações das mais 

graves e absurdas como as ocorridas durante a Segunda Guerra Mundial. 

 Nesse sentido, diante das atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial, 

seria impossível proceder com o respeito na íntegra aos princípios. A única forma de respeitá-
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los, naquele período, seria deixar de julgar. Algo também impossível diante da repercussão 

que o caso sofreu e das graves violações contra a humanidade.  

 Considera-se, então, que se estava diante de duas “impossibilidades”. Fazer o Direito 

Penal atuar sem lei prévia, escrita, estrita e certa, ou seja, calcular sem cálculo e ultrapassar o 

princípio da legalidade para se fazer justiça, pois respeitá-lo seria aceitar a vingança pública e 

coletiva.  

 Segundo Jean-Paul Bazelaire e Thierry Cretin, as declarações de Robert Jackson, 

promotor-chefe de Nuremberg, na primeira audiência, são importantes para revelar o dilema 

histórico: 

 

Na primeira audiência do processo de Nuremberg, Robert Jackson faz uma 

declaração preliminar: ‘o privilégio de abrir o primeiro processo na história 

dos crimes contra a paz do mundo é uma grande responsabilidade’. ‘As 

quatro grandes nações vitoriosas [...] detêm o braço da vingança e submetem 

voluntariamente os seus inimigos prisioneiros ao julgamento da lei’. ‘Os 

crimes pelos quais buscamos condenar e punir não pode tolerar que sejam 

ignorados, pois não poderíamos sobreviver se eles fossem reiterados’
181

. 

 

 Ana Luiza Almeida Ferro afirma ter sido a falta da legalidade um dos maiores 

argumentos da defesa, que assim foram demarcados: 

 

a) O castigo ex post facto é repudiado pelo Direito das nações civilizadas; 

b) nenhum poder soberano atribuíra à guerra de agressão a tipificação de 

crime antes da prática dos atos incriminados; 

c) nenhum estatuto a definira, nenhum documento internacional previra pena 

para a sua prática, assim como nenhum tribunal fora instituído para julgar e 

punir os infratores
182

. 

 

 Realmente, se analisado a fundo e tomando como base que deveriam os princípios de 

Direito Penal ser preservados, principalmente diante das demarcações estritas exigidas pelo 

princípio da legalidade tomar-se-iam os argumentos da acusação como bastante frágeis. Isso 

porque não havia previsão de pena para o crime de guerra ilícita, então não haveria, de certo 

modo, a possibilidade de aplicar qualquer sanção.  

 Por fim, a alegação de que os atos praticados vão de encontro à consciência universal, 

por si só já infringiria a legalidade estrita, que exige lei prévia e escrita. Ainda, a acusação 
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considerou o fato de que “tal princípio não se encontra na base de todas as legislações dos 

povos anglo-saxões, tendo sido ainda estranho ao Direito romano e repudiado pela própria 

legislação penal do nazismo alemão”
183

. 

 Independentemente disso, o Tribunal de Nuremberg surge para punir os responsáveis 

pelos crimes praticados durante a Segunda Guerra Mundial, que passaram a ter caráter 

internacional. E é justamente em virtude dessa característica e do fato de tais delitos 

integrarem o Direito Penal Internacional, que os mesmos poderão ser aplicados sem infração a 

qualquer princípio, se levado em consideração o caráter costumeiro desse ramo do Direito. 

 Quanto à competência em razão da matéria, o Tribunal de Nuremberg poderia julgar 

os delitos contra a paz, de guerra e contra a humanidade. O artigo 6º, parágrafo 2º, alíneas “a”, 

“b” e “c” do Estatuto que o criou assim dispõe, trazendo, na oportunidade, a descrição dos 

tipos penais, in verbis: 

 

• Crimes contra a paz – planejar, preparar, incitar ou contribuir para a guerra 

de agressão, ou para a guerra em violação aos tratados internacionais, ou 

participar de um plano comum ou conspiração para a consecução de 

quaisquer atos de guerra; 

• Crimes de guerra – violação ao direito e aos costumes de guerra, tais como 

assassinato, tratamento cruel, deportação de populações civis que estejam ou 

não em territórios ocupados, para trabalho escravo ou forçado ou para 

qualquer outro propósito, maus tratos ou assassinato cruel de prisioneiros de 

guerra ou de pessoas em alto-mar, assassinato de reféns, pilhagem de 

propriedades públicas ou privadas, destruição arbitrária de cidades, vilas ou 

lugarejos, ou devastação injustificada por ordem militar; 

• Crimes contra a humanidade – assassinato, extermínio, escravidão, 

deportação ou outro ato desumano contra qualquer membro da população 

civil, antes ou durante a guerra, ou perseguições baseadas em critérios 

raciais, políticos e religiosos, na execução ou em conexão com qualquer 

crime de competência do Tribunal, independentemente se, em violação ou 

não do direito doméstico do país em que foi perpetrado.
184 era competente 

para julgar os casos de agressão e genocídio, nos termos do art. 6º do 

Tratado que o criou 
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 Ainda, o Tribunal tinha como finalidade evitar que apenas um dos Estados vencedores 

promovesse sozinho o julgamento dos principais responsáveis, reunindo quase toda a 

comunidade internacional para a efetiva participação. 

 Além dessas, há que se mencionar não ficou estabelecido no Estatuto um período 

exato da prática dos delitos, no entanto, da sua leitura se extrai que pouco importa se as 

infrações tivessem sido cometidas antes, no início, durante ou ao final da guerra. O objetivo 

primordial era julgar e condenar os responsáveis pelas atrocidades que resultaram na Segunda 

Guerra e as praticadas durante esse período. 

 Importante frisar que esse Tribunal foi o primeiro, internacionalmente, a conseguir 

levar adiante o julgamento contra indivíduos. Antes, conforme já foi dito no início do 

trabalho, a responsabilização se dava apenas na pessoa do Estado. 

 Nesse sentido, o Tribunal realizou 403 sessões públicas, tendo os trabalhos terminados 

em 01 de outubro de 1946 quando foram anunciadas as sentenças
185

. Foram aplicadas doze 

penas de morte, três penas de prisão perpétua, duas penas de vinte anos de prisão, uma pena 

de quinze anos de prisão e uma pena de dez anos de prisão, tendo sido três dos processados 

absolvidos
186

. 

Destaque-se que o Tribunal de Nuremberg contribuiu no processo para criação de uma 

jurisdição penal internacional, configurando o princípio da responsabilidade penal 

internacional do indivíduo na medida em que tanto o Estatuto quanto as sentenças do tribunal 

estabeleceram de forma expressa a responsabilidade dos criminosos de guerra. Verificou-se 

ainda no tribunal de Nuremberg que a responsabilidade do indivíduo não decai em razão do 

principio da soberania nem por ordem hierárquica, não sendo aplicáveis imunidades de modo 

algum àqueles que são considerados criminosos pelo direito internacional
187

.  
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3.6. O Tribunal Militar para o Extremo Oriente (Tribunal de Tóquio) 

 

 

 O Tribunal Militar para o Extremo Oriente, denominado também de Tribunal de, 

Tóquio, foi criado com o objetivo de investigar, processar e julgar os crimes cometidos pelo 

Japão contra os direitos humanos em território indonésio e chinês. 

 Instalado entre os anos de 1946 e 1948, na capital do Japão. Na Conferência do Cairo, 

de 1943, representantes chineses, britânicos e norte-americanos firmaram declaração no 

sentido de também levar a julgamento os criminosos de guerra japoneses. Em setembro de 

1945, o ato de rendição japonês definiu como se daria a prisão e o tratamento que seria 

imposto aos criminosos de guerra. A partir disso, o comandante supremo das Forças Aliadas, 

general Douglas MacArthur, instituiu a corte militar de julgamento, composta por onze juízes 

escolhidos de uma lista apresentada pelos signatários daquele ato de rendição (EUA, 

Austrália, Canadá, China, França, Reino Unido, Nova Zelândia, Países Baixos e União 

Soviética), além de Índia e Filipinas
188

. 

 A criação desse tribunal se dá quase que de forma unilateral
189

, motivo pelo qual gerou 

inúmeras controvérsias quanto à natureza jurídica de órgão internacional. No entanto, a 

origem do tribunal está no acordo de rendição assinado pelo imperador japonês que, mesmo 

não estando em condições de negociação, tendo em vista a circunstância de país vencido, 

conseguiu obter a sua imunidade. 

 Embora tivesse tão somente 17 artigos, diferentemente do Tribunal de Nuremberg cujo 

Estatuto possuía 30 artigos, o Tribunal de Tóquio era bastante similar ao de Nuremberg. O 

referido Tribunal tinha competência para julgar os crimes contra a paz, os crimes contra as 

convenções da guerra e os crimes contra a humanidade. A única diferença com relação ao 

Tribunal de Nuremberg é que se imputou ao oficial de comando a responsabilidade dos atos 

praticados por não ter buscado evitá-los, quando podia fazê-lo, abarcando, nesse sentido, a 

figura dos crimes omissivos no plano internacional
190

. 

 Apenas foram levadas a julgamento pessoas físicas, diferentemente do que ocorrera 

em Nuremberg, onde também foram julgadas pessoas jurídicas. Foram acusadas 28 pessoas, 
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destacando-se, dentre elas, o primeiro ministro Ideki Tojo. O Tribunal Militar para o Extremo 

Oriente condenou todos os réus, mas as decisões não foram unânimes. Com efeito:  

 

o juiz francês, o filipino e o holandês ficaram vencidos em parte. Já o juiz 

indiano Rahabinod M. Pal acolheu a tese da incompetência do Tribunal, à 

luz dos termos da capitulação e da inexistência de relação jurídica entre 

juízes estrangeiros e os acusados japoneses, estes sujeitos apenas à 

competência nacional. Entendeu, também, que a acusação importava em 

violação do princípio da legalidade e, por isso, absolveu todos os 

acusados
191

. 

 

 Assim como em Nuremberg, a maior crítica formulada a esse Tribunal foi o fato de ser 

considerado um Tribunal de exceção, fazendo a justiça dos vencedores sobre os vencidos, e, 

ainda, que violou flagrantemente o princípio da legalidade, em especial na imputação de 

alguns crimes até então desconhecidos dos costumes e das leis que compunham o Direito 

Penal Internacional.  

 No mais, segundo Kriangsak Kittichaisaree: 

 

não foi permitido ao Japão acusar os Estados Unidos no Tribunal de Tóquio, 

com relação ao uso das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, ou 

acusar a União Soviética de ter violado o acordo de neutralidade de 13 de 

abril de 1941. Com relação ao princípio da legalidade, crimes contra a 

humanidade e responsabilidade individual por crimes contra a paz não eram 

conceitos aceitos no Direito Internacional naquele tempo. De fato, o juiz Pal, 

o julgador indiano do Tribunal de Tóquio, pôde absolver todos os acusados 

com base em que não havia responsabilidade criminal individual sob os 

termos do direito internacional”
192

. 

 

 Sem sombra de dúvidas, considerando os valores existentes referentes aos crimes de 

guerra, embora as hostilidades tenham se iniciado a partir do ataque do Japão, que apenas 

atingiu alvo militar, a conduta praticada pelos Estados Unidos foi completamente ilícita, já 

que a detonação das bombas de Hiroshima e Nagasáqui destruiu por completo cidades 

importantíssimas para a produção de alimentos, bem como matou inúmeros civis inocentes, 

desde mulheres, crianças, até idosos, nada podendo fazer o Japão quanto a esses fatos
193

. 
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 Mesmo diante de tudo isso, deve-se permanecer, aqui, as mesmas críticas utilizadas 

como defesa para a legitimação do Tribunal de Nuremberg.  

 Outrossim, é certo que tanto o Tribunal de Nuremberg quanto de Tóquio significaram 

um avanço no ideal de proteção dos direitos da pessoa humana, possibilitando, segundo 

André de Carvalho Ramos: 

 

o julgamento de agentes públicos, agindo em nome do Estado e utilizando a 

força material do mesmo. Um conceito revolucionário da responsabilidade 

individual foi introduzido: os sujeitos ativos da infração podem ser pessoas 

representando o Estado e agindo em seu nome. Esta novidade foi essencial 

para a punição de atos considerados bárbaros e odiosos, entre outros 

motivos, por justamente contar com o aparelho organizado do Estado para a 

realização dos mesmos
194

. 

 

 Interessante é a consideração feita por Huet e Koering-Joulin
195

 de que a legalidade 

expressa um princípio de justiça. No entanto, uma injustiça maior ainda seria permitir com 

que os delitos praticados durante o período de 1933 a 1945 ficassem impunes. 

 

  

3.7. Tribunal Internacional ad hoc para a ex-Iugoslávia e para Ruanda 

 

 

 Os tribunais para ex-Iugoslávia (TPIY) e Ruanda (TPIR) constituem realizações 

efetivas no processo de formação de uma jurisdição penal no plano internacional. Tais 

tribunais possuíam caráter limitado, assim como ocorreu com os tribunais militares de 

Nuremberg e Tókio, vez que se trataram de jurisdições ad hoc.  

 Os tribunais para ex-Iugoslávia (TPIY) e Ruanda (TPIR) responderam a pressupostos 

muito semelhantes, tanto no tocante a procedimento de criação quanto ao fundamento jurídico 

e justificação
196

.  

 Os referidos tribunais sofreram alguns ataques com relação às suas denominações pelo 

fato de que não são considerados por muitos juristas como tribunais internacionais. O que se 

argumenta é que tais tribunais são, pelo menos quanto à formação, normas e submissão, uma 

                                                           

194
 RAMOS, André de Carvalho. O Estatuto do Tribunal Penal Internacional e a Constituição brasileira. In: 

CHOUKR, Fauzi; AMBOS, Kai (Org.). Tribunal Penal Internacional. São Paulo: Revista Tribunais, 2000. p. 

249. 
195

 HUET, André; KOERING-JOULIN, Reneé. Droit penal international. Paris: PUF, 1994, p. 56-57. 
196

  CORREIA, José de Matos. Tribunais Penais Internacionais. Coletânea de textos. Lisboa: Universidade 

Lusíada, 2004, p.40. 



 
 

82 

extensão do Conselho de Segurança das Nações Unidas, sendo regidos pelo direito definido 

nas resoluções do Conselho
197

.  

 Para Waldo Villalpando, esses tribunais são órgãos subsidiários criados pelo Conselho 

de Segurança em virtude dos poderes a ele outorgados no capítulo VII da Carta das Nações 

Unidas. Por sua própria natureza ad hoc, se trata de entidades temporárias destinadas a 

desaparecer com o cumprimento de sua missão (restabelecer uma paz duradoura na região, 

através do julgamento daquelas pessoas que tenham cometido violações graves do direito 

internacional humanitário
198

). 

 Ainda, considera-se que, diferentemente dos Tribunais Militares, no momento da 

construção de seus estatutos, já existiam precedentes legais no âmbito do Direito 

Internacional.  

 A criação dos Tribunais Internacionais para a ex-Iugoslávia e para Ruanda obtiveram 

um maior apoio da comunidade internacional quanto à sua legitimidade. Mesmo assim, 

continuaram a violar os princípios básicos da norma penal dos Estados de Direito 

Democráticos. 

 Para criar esses tribunais, o Conselho de Segurança observou a magnitude e gravidade 

de certas crises humanitárias decorrentes de persistente violação de direito humanitário, 

qualificou-as sendo ameaçadoras para paz e segurança internacionais. Criou também 

comissão para investigar e analisar as situações de conflito. Constatadas as violações 

massivas, procedeu-se a criação do TPIY e  do TPIR
199

. 

 O estabelecimento do tribunal ad hoc para a ex-Iugoslávia representa demonstração de 

repúdio da comunidade internacional a crimes gravíssimos violadores de direitos humanos 

que ocorreram nesses territórios entre 1991 e 1993, tendo contribuído para o processo de 

formação de uma corte internacional penal de caráter permanente. A formação de um 

Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia deu-se em razão da reação de instâncias 

internacionais contrarias a massacres, expulsões, deslocamentos e população visando à 

purificação étnica, em nome da qual os nacionalistas sérvios tentam fazer com que saíssem da 

região os não-sérvios
200

.   
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 Nesse sentido, O Tribunal Internacional para a ex-Iugoslávia se formou a partir das 

gritantes violações dos direitos humanos cometidas no território da ex-Iugoslávia desde 

1991
201

. O Conselho de Segurança da ONU, através da Resolução n° 808, de 22 de Fevereiro 

de 1993, assumiu o compromisso de criar um Tribunal Internacional para a ex-Iugoslávia. 

Para isso, incumbiu o Secretário Geral de apresentar um relatório com a análise detalhada dos 

fatos e apontamentos das soluções para a questão.  

 Em 25 de Maio de 1993, foi aprovado por unanimidade no Conselho o relatório do 

Secretário Geral, criando, ao abrigo do capítulo VII da Carta das Nações Unidas, o Tribunal 

Penal Internacional para a ex-Iugoslávia (TPIY)
202

. Esse tribunal – TPIY – criado pelo 

Conselho de Segurança da ONU
203

, foi constituído em 17 de novembro de 1993. 

 No anexo da resolução do estatuto desse Tribunal estava devidamente designado, 

oficialmente, que o mesmo seria implantado para julgar as pessoas responsáveis pelas graves 

violações à Convenção de Genebra, violações de leis e costumes de guerra, genocídios e 

crimes contra a humanidade perpetrados na ex-Iugoslávia. O Estatuto do TPIY continha 

dispositivos concernentes responsabilidade penal individual dos chefes de Estado, altos 

funcionários e pessoas inseridas no exercício de funções oficiais. Toda pessoa em posição de 

autoridade deveria ser individualmente responsável por ter dado ordem ilegal para prática de 

crime descrito no estatuto do Tribunal Internacional
204

. 

 Ressalte-se que na criação do Tribunal para a ex-Iugoslávia, o Secretário Geral, em 

seu relatório apresentado ao Conselho de Segurança, ponderou que tal ato deveria ser 

executado mediante Convenção Internacional, entretanto, face à urgência da situação 

humanitária, era dispensável a diplomacia e necessária uma decisão rápida e firme para 

solucionar o problema. 

 Por conseguinte, o Conselho de Segurança apoiou-se no poder que lhe foi conferido 

pela Carta das Nações Unidas, mais especificamente no artigo 41°, do capítulo VII, para criar 
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um órgão judicial a fim de resguardar a paz e a segurança internacionais. Ainda assim, a 

legalidade institucional desse tribunal foi muito debatida.  

 Para André Huet e Renée Joulin-Koering o princípio da legalidade restou devidamente 

preservado no TPIY. Confira-se : 

 

O TPI para a ex- Iugoslávia, instalado em Haia (onde há sua sede) foi 

composto por 11 juizes eleitos pela Assembléia Geral das Nações Unidas,  e 

ainda,  por um procurador nomeado pelo Conselho de Segurança. Foi 

elaborado um Estatuto com base na resolução nº 827 (que procurou respeitar 

o principio da legalidade criminal) e de um regulamento de procedimento e 

prova. [...] 
205

 

 

 Em um contexto histórico, pode-se dizer que o Tribunal em questão é a confirmação 

por um Tribunal não militar da responsabilização do indivíduo. Com a evolução sofrida no 

âmbito do Direito Internacional, e com a formação desse Tribunal, reacendeu-se a discussão 

quanto à criação de um tribunal permanente.  

 O artigo 9° do estatuto do Tribunal Penal para a ex-Iugoslávia determina que a sua 

jurisdição seja concorrente, não impossibilitando o seu exercício pelo ordenamento jurídico 

interno. Dado o seu caráter intervencionista, tinha primazia sobre os órgãos jurisdicionais 

internos. Ressalte-se que tal primazia restava evidenciada pela possibilidade de pedido de 

renúncia existente no artigo anteriormente mencionado, pois sempre que um inquérito ou 

procedimento criminal, conexo aos crimes da competência desse tribunal, fosse realizado por 

autoridades nacionais, todavia de forma não satisfatória à aplicação da justiça, o Tribunal 

poderia pedir a renúncia por parte de tais autoridades.  

 Pode-se evidenciar claramente 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 à exigência da renúncia, caso constate a figura da simulação de 

julgamento ou a incapacidade administrativa e organizacional para processar e julgar os 

acusados no âmbito do direito interno.  

 Entretanto, no estatuto desse Tribunal, não foi essa corrente restritiva do direito de 

primazia que prevaleceu. A interpretação se deu de forma mais ampla, promovendo a figura 

do Tribunal não como ultima ratio, mas colocando-o em primeiro plano na aplicação da 
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justiça como forma de punir as atrocidades praticadas na região dos Balcãs e impondo a sua 

jurisdição sobre toda a jurisdição nacional, não apenas a penal.  

 Quanto aos crimes julgados por essa Corte, uma das principais críticas realizadas pelos 

especialistas em Direito Internacional é com relação à inclusão dos crimes de guerra no 

estatuto do Tribunal, haja vista que, na visão clássica, os crimes de guerra só existiam em 

conflitos entre Estados, e não em conflitos internos
206

. Saliente-se que a visão adotada nesse 

Tribunal também foi mantida no Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional.  

 Outra evolução marcante face aos anteriores tribunais militares é sem dúvida a 

abolição da pena de morte, o que, aliás, ocasiona um aparente conflito entre a norma interna e 

a do Tribunal para a ex-Iugoslávia, pois o artigo 27 do Código Penal da ex-Iugoslávia 

determinava a pena de morte por fuzilamento ou enforcamento.  

 Por sua vez, O Tribunal para Ruanda sofreu completa influência do Tribunal da ex-

Iugoslávia, assim como o Tribunal de Tóquio foi influenciado por Nuremberg. Isso porque o 

Conselho de Segurança alterou poucos aspectos, desde a estrutura até a relação dos próprios 

delitos. A única alteração mais relevante foi a inclusão dos tipos penais de natureza sexual, 

em virtude de ser essa uma prática muito comum nos conflitos em Ruanda.  

 O grande ponto positivo desses dois tribunais ad hoc é que eles constituíram os únicos 

exemplos de jurisdição penal instituída pela comunidade internacional representada pela 

ONU, não sendo, tecnicamente, tribunais impostos por vencedores aos vencidos. De fato:  

 

os tribunais criados depois da Segunda Guerra Mundial eram de caráter 

militar, estabelecidos pelas quatro Potências Aliadas vencedoras no conflito 

bélico, e conheceram unicamente os delitos cometidos por sujeitos 

pertencentes aos países vencidos. Os tribunais para Iugoslávia e Ruanda não 

são, em troca, tribunais militares, e foram estabelecidos por um órgão 

internacional, com o objetivo de julgar determinados crimes, com 

independência do grupo ao qual pertençam os sujeitos acusados dos 

mesmos
207

. 
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 O Tribunal Internacional para Ruanda (TIPR), com sede na Zâmbia, foi instituído 

pouco tempo depois do Tribunal para a ex-Iugoslávia
208

, em resposta ao genocídio e outras 

situações de flagrantes violações de leis humanitárias internacionais ocorridas naquele país. A 

jurisdição do Tribunal visava julgamento de crimes de genocídio, crimes contra a 

humanidade, violações do art. 3º, comuns a Convenção de Genebra, de 12 de agosto de 1949, 

para proteção de vítimas de guerras.  

 A atuação jurisdicional do referido tribunal limitava-se aos atos cometidos no 

território de Ruanda ou contra cidadãos desse país responsáveis pelas violações, no período de 

1º de janeiro e 31 de dezembro de 1994, quando membros dos grupos étnicos Tutsi e seus 

simpatizantes foram massacrados ou atacados por membros do grupo étnico Hutu.
209

 

 Após o agravamento desses conflitos
210

, o Conselho de Segurança da ONU, 

entendendo que a situação poderia espalhar-se e causar conflitos em países vizinhos, decidiu 

que a melhor forma de conter o avanço das hostilidades seria a criação de um tribunal ad hoc 

para processar e punir os responsáveis por genocídio e outras violações ao direito 

internacional humanitário, praticadas no território de Ruanda, bem como a violações 

cometidas por cidadãos de Ruanda no território dos Estados vizinhos, o que foi feito através 

da Resolução 955, de 8 de novembro de 1994.  

 Importa destacar que as Nações Unidas reconheceram efetivamente a ocorrência de 

genocídio em Ruanda, entre abril e julho de 1994, tendo como motivação um acesso de ódio 

tribal entre as duas etnias principais que compõem a população Hutu (80%) e Tutsi (menos de 

20%). Em 23 de junho de 1994, com base na resolução do Conselho de Segurança da ONU, 

2.500 soldados franceses da operação “Turquoise” se separaram em Ruanda, vindos do Zaire, 

apesar da oposição da Frente Patriótica Ruandense - FPR e da hesitação da Organização da 

Unidade Africana. Alguns dias depois a Comissão de Direitos Humanos da ONU publica 

relatório afirmando o caráter sistemático do genocídio. Em 17 de julho, o genocídio termina 
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com a tomada pela FPR da ultima cidade nas mãos das forças governamentais. Atos de 

genocídio foram confirmados não apenas em relação aos Hutus, mas também aos Tutsis.
211

 

 As atividades do TPIR tiveram início em novembro de 1995. Em agosto de 1999 

foram acusadas formalmente 48 pessoas, aplicando-se prisão provisória a 38 delas.
212

 Foram 

pronunciados e condenados em primeira instância e por genocídio e crimes contra a 

humanidade três pessoas
213

. Ressalte-se que, pela primeira vez, desde a Segunda Guerra 

Mundial se verifica pronuncia e condenação por crime de genocídio.  

 Faz-se necessário ressaltar que existem duas grandes diferenças entre o Tribunal para 

Ruanda e o Tribunal para a ex-Iugoslávia no que tange à competência, seja em razão de lugar 

ou tempo. O Tribunal Penal para Ruanda está mais limitado ao tempo do que o Tribunal para 

a ex-Iugoslávia, haja vista o fato desse último alcançar todas as grandes violações ocorridas 

desde 1991, enquanto que para o primeiro foi fixada uma data limite, ficando sob a sua 

responsabilidade o julgamento apenas das graves violações ao direito internacional 

humanitário ocorridas no ano de 1994. 

 A segunda limitação é a da competência em razão do lugar, pois em Ruanda não estão 

sob a égide do Tribunal apenas os crimes cometidos no território ruandense, mas também, os 

crimes praticados por cidadãos de Ruanda em qualquer dos países vizinhos, desde que tivesse 

havido lesão grave a direito internacional humanitário.  

 No tocante às demais matérias, as regras do Tribunal para Ruanda são idênticas às do 

Tribunal para a ex-Iugoslávia.  

 Destaque-se que esses tribunais ad hoc para ex-Iugoslávia e para Ruanda apresentam a 

característica de não serem permanentes. Os respectivos estatutos foram frutos de decisão do 

Conselho de Segurança da ONU. Diferentemente, o Tribunal Penal Internacional – TPI 

apresenta-se com caráter permanente e tem como base um Estatuto de Roma, o qual foi 

estabelecido a partir de convenção entre Estados.  

 Nesse contexto, importa frisar, que se deve muito as jurisdições dos tribunais ad hoc 

que contribuíram para o TPI permanente.  A atuação dos tribunais ad hoc significou a 

primeira delimitação para a compreensão de que os Estados apresentavam-se sem condições 

para exercer a jurisdição interna, demonstrando-se incapazes de processar e julgar os 
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responsáveis pelos crimes de genocídio e crimes contra a humanidade, praticados em seus 

territórios ou região. 

  

 

3.8. Tribunal Especial para Serra Leoa 

 

 

 Após os conflitos iniciados em março de 1991 em Serra Leoa, a comunidade 

internacional decidiu pela criação da Organização para a Unidade Africana e da Comunidade 

Econômica dos Estados Africanos do Oeste, designadas respectivamente pelas siglas em 

inglês OAU e ECOWAS, ambas com a finalidade de intervir diplomaticamente, a fim de 

restabelecer a paz no mencionado território. Entretanto, em 1995 a missão de observação 

enviada por esses dois órgãos terminou por se envolver diretamente nos conflitos, fato que 

requereu a atuação da ONU para possibilitar o fim das hostilidades.  

 Em 1998, a ONU, por meio de resolução do Conselho de Segurança, decide enviar 

uma missão de observação, conhecida pela sigla UNONSIL (United Nations Observers 

Mission in Sierra Leone), modificada para UNANSIL (United Nations Mission in Sierra 

Leone), após a assinatura do acordo de paz, em 18 de maio de 1999. 

 Em 16 de janeiro de 2002, o Governo de Serra Leoa e a ONU assinaram o acordo que 

instituía o Tribunal Especial para Serra Leoa. O Tribunal tinha como finalidade investigar e 

julgar as grandes violações ao direito internacional humanitário e a violação de algumas 

normas do direito interno de Serra Leoa por crimes cometidos em seu território desde 30 de 

novembro de 1996.  

 Entretanto, a história da criação do Tribunal Especial para Serra Leoa foi tão ou mais 

conturbada que a dos tribunais ad hoc anteriores, pois teve como opositor direto o próprio 

Conselho de Segurança. Isso porque, em agosto de 2000, foi aprovada a Resolução n.º 1315, 

responsável por dar início aos trabalhos para criação do Tribunal por parte do Conselho, e, no 

entanto, todos os relatórios apresentados pelo Secretário Geral foram vetados, inclusive um 

posterior ao início da vigência do acordo no qual o Secretário buscava novamente apoio do 

Conselho de Segurança para instituir o Tribunal. 

 Como resultado desse desencontro do Secretário Geral com o Conselho de Segurança, 

surge esse órgão totalmente diverso dos antecessores, pois não é fruto de um tratado entre 

Estados e também não tem sua origem no Conselho de Segurança. É um Tribunal criado por 
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um tratado internacional celebrado diretamente entre a ONU e um Estado. Esse acordo foi 

reconhecido pelo Conselho de Segurança apenas posteriormente.  

 A reticência do Conselho se devia a dois principais fatores: primeiro ao fato de não 

acreditar na estabilidade da paz, o que poria em risco os possíveis investigadores e demais 

agentes internacionais que atuariam no Tribunal; o segundo fato, considerado por muitos 

escritores como o principal, era a questão de quem seria o responsável pelo financiamento do 

Tribunal. O Secretário Geral defendia que todos os custos deveriam ser suportados pela ONU, 

já o Conselho entendia que o Tribunal deveria ser financiado pelos Estados-membros 

voluntários. Desse modo, resolveu-se pelo meio termo e da observância do estatuto desse 

Tribunal verifica-se que inicialmente seriam os custos suportados pelos Estados-membros 

voluntários, mas em caso de inexistência de condições para suportar tais despesas, o valor 

haveria de ser complementado pela ONU. 

 O Tribunal Especial para Serra Leoa (TESL) tem natureza jurídica de órgão 

internacional, prevista, inclusive, em seu ato constitutivo. Todavia, devido a sua estrutura sui 

generis, tem competência mista, ou seja, tanto de Direito Internacional como de direito 

interno
214

.  

 Outro ponto a se destacar é a quase impossibilidade de se discutir a legitimidade do 

Tribunal, pois se a doutrina já está pacificada quanto à capacidade do Conselho de Segurança 

instituir unilateralmente os tribunais ad hoc, fica mais clara ainda a legalidade do ato bilateral 

de constituição do TESL.  

 No aspecto jurídico, destaca-se no TESL a sua competência em razão do tempo, ou 

seja, somente poderá julgar os crimes praticados depois de 30 de novembro de 1996. Essa 

data de início foi estabelecida como a data da assinatura do primeiro acordo de paz. Assim, os 

atos delituosos praticados anteriormente a essa data não poderão ser julgados, mas tão 

somente os posteriores, pelo desrespeito ao compromisso de paz.  

 Com relação à competência em razão da pessoa, o artigo 7° do estatuto dispõe 

expressamente que os indivíduos portadores de quinze a dezoito anos na data dos fatos 

poderão ser julgados, no entanto, com garantias processuais especiais.  

 Quanto aos princípios estabelecidos, o instrumento de criação desse Tribunal prevê tão 

somente a aplicação da jurisdição concorrente ao dispor que “O Tribunal Especial deve ter 

primazia sobre os tribunais nacionais da Serra Leoa” (artigo 2º do TESL); e do non bis in 
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idem, deixando cristalino o fato de que nenhuma pessoa deve ser julgada perante um tribunal 

nacional da Serra Leoa por fatos que já tenham sido objetos de julgamento no Tribunal 

Especial (artigo 9º). Porém em momento algum esse Tribunal se reporta ao princípio da 

legalidade.  

 Desde a sua criação, a estrutura do TESL não pode ser comparada aos outros tribunais 

ad hoc anteriormente mencionados, pois é um tribunal que surge da necessidade e do pedido 

direto do Governo de Serra Leoa e que aplica as normas de direito interno e outras de Direito 

Internacional. 
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4. O ESTATUTO DE ROMA DO TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL: UMA 

ANÁLISE DE SEUS TIPOS PENAIS À LUZ DE SEUS DISPOSITIVOS. 

 

4.1. Considerações acerca da formação do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional 

(Conferência de Roma) 

 

 Com o fim da Segunda Guerra Mundial e o julgamento dos criminosos de guerra, 

surge a necessidade de proteção aos direitos humanos. Nesse período, chega-se à conclusão de 

que os próprios Estados são os maiores transgressores dos direitos e garantias fundamentais, 

não podendo ser delegado unicamente aos mesmos o dever de zelar por tais direitos. 

 Com a incumbência dada aos seus especialistas, por parte das Nações Unidas, para 

debater a criação de um tribunal criminal internacional permanente, surge em 1948, na 

Convenção para Repressão e Prevenção do Crime de Genocídio, a concepção de se 

estabelecer um tribunal permanente para julgar crimes de guerra. No entanto, essa corte não 

vingou.  

 Através da Resolução n.º 177, de 21 de novembro de 1947, a Assembléia Geral das 

Nações Unidas formou uma Comissão, a fim de permitir a criação de uma jurisdição criminal 

internacional, de uma Câmara Criminal na Corte internacional de Justiça e para organizar os 

crimes contra a paz e a segurança da humanidade.  

 Essa idéia foi esquecida no decorrer da Guerra Fria, tendo renascido com o seu fim, 

haja vista a imensa carga ideológica e as fortes tendências nacionalistas dos países recém 

emancipados, além do surgimento de conflitos discriminatórios que colocavam em risco a paz 

mundial.  

 Com a formação dos tribunais para a ex-Iugoslávia e Ruanda, os esforços para a 

criação da corte permanentemente se tornaram mais intensos. 

 Em 1950, começaram-se a produzir os princípios do Direito Internacional, através do 

reconhecimento dos instrumentos e julgamentos de Nuremberg e do modelo do Código de 

Ofensas contra a Paz e Segurança da Humanidade. Em 1951, confeccionou-se, assim, um 

projeto para a instituição de um tribunal permanente. Esse projeto foi alterado em 1953. No 

entanto, em 1954, a Resolução n.º 897, de 4 de dezembro de 1954, o tornou inviável, tendo 

em vista não se ter conseguido realizar um acordo sobre o conceito de agressão
215

. 
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 Em 1989, seguindo-se uma sugestão de Trinidade e Tobago à Assembléia Geral, 

surgem idéias de criação de um tribunal permanente para punir o tráfico internacional de 

drogas. Em 1990 a Comissão de Direito Internacional (CDI) finalizou o seu relatório, tendo 

sido este submetido à 45ª sessão da Assembléia. Apesar desse relatório não ter se limitado à 

questão do tráfico de drogas, o mesmo foi muito bem recebido pela Assembléia Geral que 

terminou por estimular a continuidade do trabalho
216

. 

 Um texto abrangente acerca do assunto foi produzido pela CDI em 1993 e modificado 

em 1994. Esse relatório de 1994 da CDI foi submetido à 49ª sessão da Assembléia Geral que 

decidiu estudar sobre o assunto na 50ª sessão. Mesmo assim, foi estabelecido, na 

oportunidade, um comitê ad hoc com a finalidade de discutir o tema, que reuniu-se em dois 

encontros de duas semanas cada, de abril a agosto de 1995
217

. 

 No final de 1995, o comitê ad hoc produziu seu relatório que terminou por servir de 

base para o estabelecimento, por parte da Assembléia Geral, do Comitê Preparatório de 1996 

sobre a instalação de um Tribunal Penal Internacional (PrepCom). 

 De 15 de junho a 17 de julho de 1998, foram submetidos à Conferência Diplomática 

de Roma o projeto do Estatuto e o projeto do documento final para a formação de uma corte 

penal internacional permanente. 

 A referida Conferência se realizou em Roma, conforme o próprio nome sugere, na 

sede da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO). Tal 

momento contou com delegados das mais diversas partes do mundo. 

 Segundo narram Philippe Kirsch e Darryl Robinson, a atmosfera nos corredores e na 

sala de conferência da FAO era, quase simultaneamente de entusiasmo, em virtude da 

possibilidade de criação de uma nova instituição internacional, e de apreensão, em meio à 

multidão de diplomatas, ministros, especialistas jurídicos, observadores, ativistas, 

funcionários da própria ONU e representantes dos meios de comunicação
218

. 

 A apreensão se deu em razão da incerteza na obtenção de apoio para a criação dessa 

nova ordem internacional, uma vez que as diversas posições adotadas pelos países, 

                                                           

216
 CASSESE, Antonio. De Nuremberg a Roma: dos Tribunais Militares Internacionais ao Tribunal Penal 

Internacional. In: O Direito Penal no Estatuto de Roma: Leitura sobre os Fundamentos e Aplicabilidade do 

Tribunal Penal Internacional. Kai Ambos e Salo de Carvalho (org.). Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2005, p. 17. 
217

 Idem. 
218

 KIRSCH, Philippe; ROBINSON, Darryl. A Construção do Acordo na Conferência de Roma. In: O Direito 

Penal no Estatuto de Roma: Leitura sobre os Fundamentos e Aplicabilidade do Tribunal Penal Internacional. Kai 

Ambos e Salo de Carvalho (org.). Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2005, p. 17. 

 



 
 

93 

principalmente no que tange à quebra da soberania, resultavam em uma complexidade 

infinita. 

 Do mesmo modo, foi bastante conturbado o processo de discussão da construção desse 

tribunal. A Conferência chegou a enfrentar diversas problemáticas tanto de natureza técnica 

quanto de natureza política.  

 Quanto às questões técnicas, discutia-se sobre o desenvolvimento eficaz de uma 

justiça penal internacional compatível os diversos sistemas jurídicos do mundo. Teria que ser 

compatível em virtude da necessidade de concordância dos Estados. O problema reside no 

fato de que os Estados teriam de concordar, de certo modo, em abrir mão de parte de sua 

soberania para permitir a introdução de uma nova ordem jurídica que viesse a ditar os 

processos de investigação, instrução, julgamento e recurso e suas formas de cooperação com 

os próprios Estados
219

. Ainda, ligada a essa questão técnica, os representantes das várias 

partes do mundo descobriram que suas ordens jurídicas eram completamente distintas uma 

das outras, significando que teriam que enfrentar alguns conceitos até então nunca utilizados 

em seus sistemas penais. 

 As questões de natureza política se reportavam ao papel dessa nova instituição, bem 

como o alcance de sua jurisdição e sua capacidade de exercê-la de forma eficaz
220

. 

 As controvérsias surgidas giravam em torno dos delitos sobre os quais esse tribunal 

permanente teria competência, bem como de suas definições. Era geral a concordância de que 

deveriam ser inseridos no Estatuto o genocídio, os crimes de guerra e os crimes contra a 

humanidade, porém a problemática se instaurava na definição desses tipos penais. Existiam, 

ainda, discussões para inclusão do crime de agressão, terrorismo e os relacionados a drogas
221

.  

 Conseguiu-se avançar bastante, durante as negociações, sobre quando esse tribunal 

exerceria a sua jurisdição, chegando-se ao consenso da aplicação do princípio da 

complementaridade, devendo a sua atuação se dar apenas nos casos em que os Estados não 

estivessem dispostos ou em condições de levar os infratores à justiça. 

 Uma outra questão que foi muito debatida diz respeito à capacidade de promoção, 

perante o TPI, da ação penal. Isso porque se chegou ao consenso de que os Estados-Partes 

poderiam promovê-la. Todavia, a problemática imperou quanto à possibilidade ou não de tal 

ação ser movida pelo Conselho de Segurança, bem como pelo promotor. 
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 Ainda, questionou-se quanto ao exercício ou não da denominada jurisdição universal 

por parte desse Tribunal, ou seja, se o mesmo deveria atuar independentemente da aceitação 

dos Estados. Por óbvio que a maioria dos Estados ficou temerosa com esse debate. 

  No mais, levantou-se o questionamento de como se daria a aceitação da jurisdição 

desse tribunal, ou seja, se de forma automática, com a ratificação por parte dos Estados do 

Estatuto ou através da possibilidade de opção, tendo o Estado-Parte que aceitar, como 

condição de atuação do Tribunal, especificamente com relação a cada delito. 

 Discutiu-se, ainda, questões ligadas a aplicação ou não da pena de morte, a 

competência do TPI para tratar de crimes relacionados a mulheres e crianças, sua forma de 

financiamento, seu relacionamento com o Conselho de Segurança da ONU, entre outros. 

 Nesse sentido, durante a Conferência de Roma, surgiram vários grupos, resultantes da 

reunião dos diversos representantes conforme seus interesses. Nesse sentido, tinha-se o Like-

Minded Group (LMG) ou Grupo com Opiniões Afins, formado por mais de sessenta Estados 

comprometidos com um Tribunal independente e eficaz
222

. 

 Esse grupo era afim no sentido da inclusão da jurisdição automática do Tribunal, da 

possibilidade de um promotor independente promover ações penais, bem como na definição 

de crimes de guerra que englobasse conflitos armados e internos. A maioria de seus membros, 

ainda, era adepta à previsão da jurisdição universal. 

 Os membros permanentes do Conselho de Segurança (P-5) preocupavam-se, também, 

com algumas questões como a expectativa do Conselho em exercer uma função central no 

tribunal no que diz respeito ao encaminhamento de questões como na triagem das mesmas. 

Preocupavam-se com a jurisdição automática a possibilidade da ação ser promovida por um 

promotor independente, bem como com os seus interesses de não inclusão no Estatuto do 

crime de agressão e nuclear. 

 O Movimento dos Países não-alinhados (MNA) preocupavam-se com a importância da 

inclusão do crime de agressão no Estatuto. Algumas de suas delegações desejavam, também, 

que fossem incluídos os delitos de tráfico de drogas e terrorismo e algumas defendiam a 

existência da pena de morte no Estatuto. 

 Saliente-se, ainda, que as organizações não-governamentais (ONGs) também 

marcaram presença na Conferência, realizando lobbys, monitorando as negociações e 

proporcionando o conhecimento técnico, através da demonstração de pesquisas, trazendo 
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outras visões às diversas delegações. As ONGs lutavam pelo estabelecimento de um Tribunal 

forte, com jurisdição automática, promotor independente, com jurisdição sobre conflitos 

armados internos, entre outros
223

. 

 Não foi fácil se chegar a um compromisso. Diferentes padrões de negociações 

surgiram durante as semanas da Conferência. Tal fato não estava ligado tão somente à rigidez 

das posições de cada país, mas também em razão da complexa natureza das questões.  

 Desse modo, no dia 16 de julho (um mês após o início da abertura da Plenária), ainda 

não se tinha conseguido chegar a um consenso em torno das questões principais. No entanto, 

as discussões não poderiam mais ser postergadas, pois terminaria por se desfazer os grandes 

avanços obtidos. 

 Ademais, os mesmos problemas sempre seriam encontrados. É certo que alguém teria 

que ceder e que o tribunal deveria ser estabelecido para fins de tutela da comunidade 

internacional. 

 Por tal motivo, foi preparada uma proposta capaz de atender aos anseios do maior 

número de participantes possível, para que o acordo pudesse ser o mais amplo possível. 

Buscou-se agradar a maioria. Nesse sentido, nenhum dos lados obtivera tudo o que queria, 

contudo grande parte visualizava elementos que eram do seu agrado e acordos com os quais 

poderia conviver. 

 Assim, foram incluídos como da competência do Tribunal Penal Internacional os 

crimes de genocídio, guerra e contra a humanidade. Os crimes de agressão também foram 

incluídos no rol dessa competência, todavia como não se chegou a um consenso sobre sua 

definição, ficou estabelecido que o Tribunal não poderia exercer jurisdição sobre esse crime 

até que o mesmo viesse a ser definido e suas condições pré-estabelecidas por uma conferência 

de revisão. 

 No que tange à questão da jurisdição do referido Tribunal, esse foi um dos acordos 

mais difíceis surgidos na negociação. Discutiu-se bastante sobre o estabelecimento de uma 

jurisdição universal. Isso implicaria, para os Estados nacionais, na perda de parte de sua 

jurisdição e, por conseguinte, na redução do apoio ao Tribunal. Por isso, ficou estabelecido 

que o TPI exerceria jurisdição complementar.  

 Além disso, fixou-se que a jurisdição seria exercida de forma automática, ou seja, 

aceitação dos Estados-partes da jurisdição do Tribunal sobre os crimes principais, de forma 
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automática, mediante a ratificação do Estatuto. Essa corrente não foi tão bem aceita, o que 

motivou, também, a inclusão no Estatuto do artigo 124, permitindo ao Estado, que venha se 

tornar Parte no Estatuto a declaração, durante um período de sete anos (a contar da data da 

entrada em vigor do Estatuto no seu território), de não aceitação da competência do Tribunal 

relativamente à categoria de crimes de guerra, diante de indícios de que um crime tenha sido 

praticado por nacionais seus ou no seu território. Frise-se que há a previsão de retirada dessa 

declaração por parte do Estado a qualquer momento. 

 Ainda, os debates foram mais a fundo quanto à possibilidade ou não do Tribunal 

avaliar processos já em andamento nos tribunais nacionais. Essa foi uma situação delicada a 

ser tratada, haja vista que dizia respeito à questão de soberania e era certo que as disposições 

deveriam surtir o melhor efeito possível na obtenção do apoio da maioria das nações. Por tal 

motivo, até permitiu-se, através dos artigos do Estatuto, a interferência do TPI nos processos 

nacionais em andamento, desde que comprovada a fraude para impedir a ação do Tribunal e 

eximir o agente de pena. 

 Quanto ao Conselho de Segurança, o seu papel foi preservado, porém sem qualquer 

vínculo de superioridade com o TPI. 

 Ficou definido que os processos, por sua vez, poderiam sofrer iniciativas dos Estados-

Partes, do Conselho de Segurança e do promotor. 

 Em virtude das preocupações com a possibilidade de existência de processos levianos, 

foram introduzidos nos dispositivos no Estatuto do TPI para o exercício de um controle sobre 

as ações a serem promovidas. O artigo 15, parágrafo quarto dispõe que: 

 

Se, após examinar o pedido e a documentação que o acompanha, o Juízo de 

Instrução considerar que há fundamento suficiente para abrir um Inquérito e 

que o caso parece caber na jurisdição do Tribunal, autorizará a abertura do 

inquérito, sem prejuízo das decisões que o Tribunal vier a tomar 

posteriormente em matéria de competência e de admissibilidade 
 224

. 

 

 Além dessa triagem prévia, o artigo 18 do Estatuto se reporta às decisões preliminares 

sobre admissibilidade, permitindo aos Estados questionar a sua jurisdição. 
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 Philippe Kirsch e Darryl Robinson explicam que exceto essas, questões outras também 

foram fontes de debates na consolidação do Estatuto como: procedimentos do Tribunal, 

estrutura institucional, penas e formas de cooperação com os Estados
225

.  

 No dia 17 de julho de 1998 realizou-se a sessão final do Comitê Pleno e o Estatuto foi 

adotado pelo Comitê Pleno sem votações. Os Estados Unidos, não satisfeitos com os termos 

do Estatuto, solicitaram uma votação não registrada que veio a ocorrer nesse mesmo dia, às 22 

horas, na Plenária. Não se sabe ao certo a quantidade de votos que se obteve a favor ou contra, 

uma vez que a votação não foi registrada
226

. Porém, estima-se que se obteve 120 votos a 

favor, 7 contrários e 21 abstenções. 

 O Tribunal Penal Internacional de caráter permanente, segundo Valério de Oliveira 

Mazzuoli, “é a primeira instituição global permanente de justiça penal internacional, com 

competência para processar e julgar os chamados crimes internacionais, entendendo-se como 

tais as violações das obrigações essenciais para a manutenção da paz e da segurança da 

sociedade internacional em seu conjunto”
227

. 

 Não se pode esquecer de mencionar que foi a partir do acontecimento datado 11 de 

setembro de 2001 (ataque das Torres Gêmeas nos Estados Unidos por grupos terroristas) que 

os Estados Soberanos passaram a compreender a necessidade da imposição de uma 

cooperação penal internacional
228

. 

 

 

4.2. Do conceito e dos elementos do crime no âmbito do Tribunal Penal Internacional. 

 

 Em que pese a presença de alguns princípios do sistema do civil law, como, por 

exemplo, a proibição do uso da analogia e o respeito, de certo modo, a uma legalidade mais 

flexibilizada
229

, é a partir do common law  que se tem a responsabilização dos criminosos no 
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plano internacional, não havendo que se falar em no crime como sendo formado pelos 

elementos tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. 

 Por tal motivo, os elementos do crime nesse sistema não podem deixar de ser 

estudados.  

 O crime, no common law, se desdobra em aspectos objetivo (actus reus) e subjetivo 

(mens rea). 

 A responsabilidade criminosa, no direito anglo-saxão, no que tange ao mens rea e ao 

actus reus costuma ser expressada pela fórmula latina actus non facit reum nisi mens sit rea, a 

qual quer dizer “o ato não faz que a pessoa seja culpada, a não ser que a mente também seja 

culpada” ou, como traduz Kai Ambos: uma ação não é culpável (a uma pessoa), se o espírito 

não for culpável
230

. Essa expressão foi formada pelo juiz inglês Edward Coke. Para Coke, o 

common law é o melhor e mais comum direito de nascença que tem o súdito para sua 

salvaguarda e defesa, não apenas de seus bens, terras e rendas, mas de sua esposa e filhos, de 

seu corpo, nome e vida
231

. 

 O mens rea se refere à condição mental do indivíduo, ou seja, é o elemento moral 

culpável que integra a conduta do agente. Mens rea é um termo latino (que se pode traduzir 

como mente culpada) utilizado no Direito Penal. Seria o equivalente ao elemento subjetivo do 

crime formado pela consciência e vontade em relação a todas as circunstâncias e 

consequências do ato do acusado (ou o estado de coisas)
232

.  

 O elemento mens rea pode ser devidamente encontrado no artigo 30 do Estatuto de 

Roma do Tribunal Penal Internacional. Com base nesse artigo, que contém em seu título a 

expressão “elementos psicológicos”, verifica-se que um indivíduo apenas poderá ser 

criminalmente responsável e punido por um crime de competência do Tribunal quando atuar 

de forma intencional (com vontade de o cometer, se propusendo a adotar uma conduta ou a 

causar um efeito em decorrência da prática criminosa) e com conhecimento (consciência de 
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que existe uma circunstância ou de que um efeito irá ter lugar, em uma ordem normal dos 

acontecimentos).  

 Importante destacar que tal concepção muito se parece, com base nas teorias da 

culpabilidade, elaboradas no sistema da civil law (romano-germânico), com a teoria 

psicológica da culpabilidade resultante do Sistema Clássico, idealizado por Lizst, Beling e 

Radbruch. Tal teoria entende a culpabilidade como sendo formada justamente pelos 

elementos dolo e culpa.  

 É perfeitamente sabido que a culpa não tem espaço no âmbito dos delitos 

internacionais como integrante de seus elementos, sendo o dolo o único elemento subjetivo 

adotado no referido plano, na forma da consciência e vontade. 

 Margarida Cantarelli entende que pela redação do artigo 30 do Estatuto não existe 

espaço para a prática de delitos na forma culposa ou com dolo eventual, haja vista a 

necessidade de se estarem presentes a intenção de praticar o fato e a consciência de que tal 

fato se produzirá no curso normal dos acontecimentos
233

. 

 Embora esse seja o entendimento de grande parte da doutrina, Kai Ambos, com base 

na decisão do Tribunal Penal Internacional pela confirmação acusações contra Gombo Jean-

Pierre Bemba, ex-presidente do grupo de Libertação do Congo (MLC)
234

, promoveu uma 

discussão acerca da responsabilização penal pela prática dolosa (fazendo considerações sobre 

o dolo eventual) ou culposa. Ora, foi concluído pelo Tribunal haver provas suficientes para 

crer que Jean-Pierre Bemba Gombo seria responsável penalmente, ao ter praticado crimes de 

homicídio que constituíram um crime contra a humanidade; de violação, que constituíram um 

crime de guerra; e de pilhagem, que constituíram um crime de guerra, agindo na qualidade de 

chefe militar. Contudo, quanto ao crime de tortura contra a humanidade, o Tribunal recusou-

se a confirmar que Jean-Pierre Bemba Gombo era responsável penalmente por crimes de 

tortura que constituíssem um crime contra a humanidade. Nessa decisão o Tribunal 

interpretou a palavra "intencionalmente" (no crime de tortura contra a humanidade) como 

excludente do "conhecimento" na acepção do artigo 30 do Estatuto da Corte Penal 

Internacional. Ademais, entendeu que se fazia necessário demonstrar que o autor era 

consciente da gravidade do dano causado, enquanto estabeleceu que a respeito dos elementos 
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que emitem juízo de valor, não seria necessário que o autor procedesse pessoalmente a fazer 

esse respectivo juízo de valor. Com essas afirmações, Kai Ambos afirma que a Corte, 

inconscientemente, abriu uma caixa de Pandora. Isso porque deve-se questionar o que quer 

dizer a Corte ao estabelecer que o termo “intencionalmente” exclui o conhecimento no sentido 

do artigo 30. Esse termo seria entendido em um sentido puramente volitivo, ou seja, como 

vontade desse propósito ou somente pretende excluir a consciência acerca de uma 

circunstância requerida pela definição do crime? 

 Para Kai Ambos, a interpretação de que o termo “intencionalmente” deveria ser 

entendido como algo puramente volitivo colide com o segundo caso do artigo 30, ao dispor 

que o elemento subjetivo ("elemento mental" ou "intenção") também inclui a consciência de 

que uma consequência irá ocorrer no curso normal dos acontecimentos. Similares 

inconsistências conceituais ou imprecisões são encontradas na análise do Conselho de 

Administração do elemento subjetivo, em conformidade com o artigo 30. Em primeiro lugar, 

sua definição de mens rea como um estado de espírito culpado ou como um elemento 

subjetivo é puramente naturalista, pois limita a mens rea ao estado psicológico da mente do 

autor ao momento do ato. Não parece haver espaço para as considerações do tipo normativas 

ligadas à reprovabilidade.  

 De fato, a Câmara parece utilizar o termo “culpabilidade” em um sentido puramente 

psicológico-naturalista. Portanto, parece que se ignora a distinção teórica entre um conceito 

normativo e conceito psicológico da culpabilidade, que é tão essencial em uma teoria 

moderna e razoável do Direito Penal. Em segundo lugar, a referência do Conselho do conceito 

de dolo em relação ao artigo 30 é, no mínimo, infeliz, pois incluiu, como bem advertiu a 

Corte, o dolo eventual e a negligência
235

. 

 O actus réus, por sua vez, é o elemento objetivo do delito, ou seja, o ato praticado 

(conduta comissiva) ou, ao menos, o ato que deveria ter sido realizado ou observado pelo 

indivíduo e não o foi (conduta omissiva).   

 Assim, para que se dê a responsabilização criminal do indivíduo no plano 

internacional, deve-se levar em consideração o estado mental de uma pessoa (mens rea) ao 

realizar uma conduta (actus reus). O autor deve atuar, para lhe ser devidamente imputada a 

prática de um delito, com intenção na produção dos acontecimentos e de suas consequências. 
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Basta, portanto, para que haja a imputação, o conhecimento da produção do resultado por 

meio do critério do curso normal dos acontecimentos
236

. 

 Para Albin Eser, não é o simples ato ilegal que acarreta a responsabilidade penal, haja 

vista a necessidade de ter sido cometido com uma determinada disposição subjetiva. Esse 

mesmo autor ainda menciona que, enquanto muitos códigos penais nacionais, no que diz 

respeito a determinados crimes, ficariam satisfeitos com a negligência, o Estatuto de Roma, 

por exemplo, requer a intenção como elemento subjetivo, salvo no que diz respeito à 

responsabilização dos comandantes e outros superiores, uma vez que são responsabilizados 

porque deveriam ter tido conhecimento
237

. 

 Outra questão que é importante destacar é a circunstância de que, atualmente, no 

âmbito do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional não são levadas em consideração 

as eventuais imunidades e privilégios ou a posição ou os cargos oficiais que porventura 

ostente determinado infrator. Nesse tribunal, foi consagrado o “princípio da responsabilidade 

dos agentes públicos (accountability), juntamente com o princípio da igualdade, onde a 

qualidade de oficial dos acusados não pode servir para eximir a pessoa em causa de 

responsabilidade criminal, nem tampouco constituir motivo para a redução da pena”
238

, o que 

é um avanço para a sociedade, embora essas condições também não tenham sido levadas em 

consideração quando do julgamento dos criminosos de guerra nos tribunais de exceção. 

 

 

4.3. Da tutela dos bens jurídicos 

 

 

 Ao se discutir acerca das condutas tipificadas no Estatuto do Tribunal Penal 

Internacional, deve-se ter em mente a necessidade de se buscar a compreensão de quais bens 

jurídicos estão sendo objetos de proteção.  

 O Direito Internacional Penal tem como fundamento e finalidade primordial a 

preservação dos direitos humanos mais do que fundamentais. Nesse sentido, a dignidade da 

pessoa humana, a vida, paz e segurança internacionais, são bens a serem universalmente 
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tutelados, haja vista que a prática de condutas que resultem na violação desses bens terminam 

por atingir toda uma comunidade internacional.  

 Nesse sentido, com a finalidade de proteção dos bens jurídicos anteriormente 

mencionados, a comunidade internacional decide se reunir para promover a construção de 

uma codificação penal internacional, com previsão de um tribunal penal permanente.  

 Após os trabalhos realizados pelo Comitê Preparatório da Conferência de Roma, surge 

o Tribunal Penal Internacional, contemplando em seus dispositivos como figuras típicas as 

condutas de genocídio, contra a humanidade, de guerra e agressão239. São esses os delitos 

considerados mais graves, capazes de afetar a comunidade internacional no seu conjunto
240

.    

 O artigo 5º do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional se utilizou de um 

regime bastante restrito no que diz respeito aos delitos de sua previsão. Não foi imposta a 

responsabilidade individual criminal para os delitos de ameaça, agressão; intervenção; 

dominação colonial; tráfico internacional de drogas e terrorismo; muito embora diversas 

delegações tenham sugerido na Conferência de Roma a inclusão desses tipos no Estatuto. 

 Ocorre que grande parte dos Estados, a maioria, pretendia obter a inclusão na 

jurisdição da Corte tão somente dos delitos mais danosos e de interesse da comunidade 

internacional, no sentido de se obter o maior número possível de signatários.  

 Importante destacar que o Estatuto trouxe previsões quanto à possibilidade de 

futuramente se incluir, nas normas de seu Estatuto, outros crimes que a comunidade 

internacional venha a desejar
241

.  

 Feitas essas introduções, caberá discorrer sobre cada um desses delitos, considerando a 

ordem apresentada no Estatuto do TPI. 

 

 

4.4. Do crime de genocídio 

 

 Antes de se adentrar na estrutura do crime de genocídio previsto no âmbito do 

Tribunal Penal Internacional, cumpre tecer algumas considerações iniciais a seu respeito. 
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 O termo genocídio, derivado da palavra grega “genos”, que significa tribo ou família e 

“cide”, raiz latina que quer dizer matar, apareceu pela primeira vez na obra do historiador 

Raphael Lemkin (Axis rule in occupied europe) em 1944, para denotar os crimes cometidos pelo 

Estado nazista contra o povo judeu, mas só adquiriu o significado independente em 1948, quando a 

Assembléia Geral da ONU adotou a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio.  

 Segundo Carlos Eduardo Adriano Jupiassú, "essa categoria de delito surgiu com os 

processos de Nuremberg, embora o termo crimes contra a humanidade seja conhecido, desde 

a IV Convenção de Haia de 1907, referente às leis e aos costumes da guerra terrestre por meio 

da chamada cláusula Martens"
242

. 

 Foi a Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio de 1948 que 

primeiro definiu quais condutas poderiam ser consideradas como genocídio. Antes da 

Convenção, tinha-se uma idéia de que genocídio seria tão somente uma recusa à existência de 

inteiros grupos humanos. A referida Convenção foi ratificada e recepcionada no Brasil na 

forma do Decreto n.º 39.822, de 1952, tendo sido editada, logo após (em 1956), a Lei n.º 

2.889 /56.  

 Nos termos da Convenção e do artigo 1º da Lei, entende-se por genocídio os atos 

cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial 

ou religioso, mediante assassinato de membros do grupo; atentado grave à integridade física e 

mental de membros do grupo; submissão deliberada do grupo a condições de existência que 

acarretarão a sua destruição; medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo e 

transferência forçada das crianças do grupo para outro
243

. 

 Observe-se que a definição dada pela Convenção em nada difere do previsto no artigo 

6º do Estatuto do Tribunal Penal Internacional ao definir os atos que ensejariam crime de 

genocídio
244

.  

 Para Maria Garcia tem-se que o genocídio "constitui-se, efetivamente, em crime contra 

a humanidade e a ordem internacional porque visa eliminar a diversidade e a pluralidade que 

caracterizam o gênero humano " 
245

. 
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 A seu turno, o genocídio pode ser dividido em três espécies, a saber: genocídio físico 

(assassinato e atos que causem a morte), genocídio biológico (esterilização, separação de 

membros do grupo) e o genocídio cultural (atentados contra o direito ao uso da própria língua; 

destruição de monumentos e instituições de arte, história ou ciência). 

 Esse delito busca proteger o ser humano em relação ao seu grupo e este em relação à 

humanidade. Por atingir um grupo e, por conseguinte, a humanidade, merece tratamento de 

delito de ordem internacional, sendo considerado como um direito supra-individual.  

 Para Heleno Cláudio Fragoso:  

 

Todas as ações que configuram como crime de genocídio não se dirigem, em 

primeira linha, contra a vida do indivíduo, mas sim contra grupo de pessoas, 

na sua totalidade. Como bem jurídico tutelado surge, portanto, a vida em 

comum dos grupos de homens, na comunidade dos povos, em primeiro 

plano. Como diz MAURACH, o bem jurídico tutelado no crime de 

genocídio reside em ideais humanitários: o entendimento de que todos os 

povos e grupos de pessoas, não obstante suas diferenças, têm a pretensão ao 

reconhecimento de sua dignidade humana e existência
246

. 

 

 Tal crime ofende diretamente os direitos humanos, podendo ser descrito ocorrência no 

século XX nos episódios: massacre pelos turcos contra armênios durante a primeira Guerra 

Mundial; posteriormente, na Segunda Guerra, pelas barbáries perpetradas aos judeus na 

Alemanha Nazista; e, recentemente, nos conflitos étnicos na ex-Iugoslávia e as atrocidades 

aos hutus pelos tutsis em Ruanda.
247

  

 

A consagração do crime de genocídio, pelo Estatuto de Roma, é bom que se 

frise, se deu nos exatos 50 anos da proclamação, pelas Nações Unidas, da 

Convenção sobre a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio. Trata-se 

portanto, de um dos maiores e mais importantes presentes, já entregues à 

humanidade, pelo cinqüentenário da Convenção de 1948.[...] 
248

 

 

 O texto do art. 6º do Estatuto em comento dispõe acerca da prática de genocídio 

através de atos cuja intenção se volta para a destruição, no todo ou em parte, um grupo 

nacional, étnico, racial ou religioso. São eles: a) homicídio de membros do grupo; b) ofensa 

grave à integridade física ou mental de membros do grupo; c) sujeição intencional do grupo a 
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condições de existência capazes de provocar sua destruição física, total ou parcial; e d) 

transferência forçada de pessoas de um grupo para outro.  

 Danos corporais ou mentais graves aos membros de um grupo podem se configurar 

através de atos de escravidão, inanição, deportação, perseguição e confinamento de indivíduos 

em guetos, campos transitórios e de concentração, em condições cuja finalidade é a causar 

degradação, a provação dos direitos como seres humanos, eliminando-os e neles provocando 

sofrimento e tortura desumanos. O dano físico não precisa ser permanente ou irremediável, 

mas deve ir além da infelicidade, da vergonha ou da humilhação temporárias, ou seja, deve 

ser de tal magnitude que cause deterioração em longo prazo na capacidade da pessoa para 

levar uma vida normal e construtiva.  

 A submissão intencionalmente de um grupo a condições de vida cuja finalidade 

prevista é a de causar sua destruição total ou parcial diz respeito à forma de destruição de um 

grupo por meio de uma morte lenta.  Dentre os métodos utilizados pode-se mencionar a 

privação de nutrientes (comida e água) aos seus membros, a sistemática expulsão de suas 

casas e a redução dos serviços médicos essenciais abaixo da condição mínima de vida, bem 

como, submetê-los a um trabalho excessivo ou a um esforço físico extenuante. É evidente que 

não é preciso que tais métodos matem de imediato qualquer um deles, mas devem 

(subjetivamente) ser calculados para que, em última instância, os aniquilem fisicamente. 

Segundo a jurisprudência alemã, basta que os métodos sejam (objetivamente) apropriados 

para destruir o grupo.  

 A imposição de medidas destinadas a impedir nascimento em grupos é o que se 

denomina de genocídio biológico. Trata-se de atos que levam à impossibilidade de 

reprodução. Dentre as medidas utilizadas estão incluídas a esterilização forçada de homens e 

de mulheres, a mutilação sexual, controle forçado de natalidade, separação de ambos os sexos, 

bem como proibição do matrimônio.  

 O traslado forçado dos filhos de um grupo a outro os leva a perda da identidade 

cultural, uma vez que as criaturas se assemelham a outro grupo, mas não chega a destruição 

física per si do grupo.  

 Uma das indagações que se realiza acerca do presente delito é a respeito da quantidade 

de pessoas que devem ser mortas para que a conduta venha a ser tipificada como genocídio. 

Ocorre que não há necessidade de se precisar um número mínimo de mortes. Em verdade, 

deve-se fugir do senso comum quando da definição desse crime. A morte de uma única 

pessoa pode ser tida, inclusive, como suficiente para a configuração do delito. O que deverá 

ser levado em consideração é o propósito do agente.  
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 Os juízes do Tribunal Penal Internacional, a seu turno, deverão exercer com bastante 

cautela seus poderes para definir se houve ou não o delito, dada a gravidade do crime de 

genocídio
249

. 

 Saliente-se que esse delito é considerado o mais grave atentado contra a paz e a 

segurança da comunidade internacional.  

 No mais, ainda que carente de ajustes ou definição em alguns pontos, tal crime sempre 

foi considerado como o mais hediondo dos crimes contra a humanidade, tendo sido inserido 

no Estatuto de Roma, contribuindo assim para construção do processo de conscientização e 

prevenção em face de novas ocorrências. 

 

 

   

4.5. Dos crimes contra a humanidade 

 

 

 As raízes dos crimes contra a humanidade remontam ao massacre dos armênios pelos 

turcos, durante a Primeira Guerra Mundial.   

 Alessandra Palma explica que a elaboração desta "nova categoria se fazia necessária 

em virtude da impossibilidade de reconduzir tais crimes à categoria dos crimes de guerra e 

contra a paz já conhecidos"
250

. Contudo, essa autora esclarece haver um limite relevante no 

conceito desses delitos, entendendo que “para serem considerados como tais, esses deveriam 

ser conexos aos crimes de guerra e contra a paz"
251

. 

 O Estatuto de Roma definiu, em seu artigo 7º, como sendo crime contra a humanidade 

atos de homicídio; extermínio; escravidão; deportação ou transferência forçada de uma 

população; prisão ou outra forma de privação da liberdade física grave, em violação das 

normas fundamentais de direito internacional; tortura; agressão sexual, escravatura sexual, 

prostituição forçada, gravidez forçada, esterilização forçada ou qualquer outra forma de 

violência no campo sexual de gravidade comparável; perseguição de um grupo ou 

coletividade que possa ser identificado, por motivos políticos, raciais, nacionais, étnicos, 

culturais, religiosos ou de gênero, ou em função de outros critérios universalmente 

reconhecidos como inaceitáveis no direito internacional, relacionados com qualquer ato 
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referido neste parágrafo ou com qualquer crime da competência do Tribunal; desaparecimento 

forçado de pessoas; crime de apartheid; outros atos desumanos de caráter semelhante, que 

causem intencionalmente grande sofrimento, ou afetem gravemente a integridade física ou a 

saúde física ou mental, quando cometidos no quadro de um ataque, generalizado ou 

sistemático, contra qualquer população civil, havendo conhecimento desse ataque
252

. 

 No parágrafo segundo do referido artigo são atribuídas conceituações às situações 

definidas anteriormente, in verbis: 

 

a) Por "ataque contra uma população civil" entende-se qualquer conduta que 

envolva a prática múltipla de atos referidos no parágrafo 1° contra uma 

população civil, de acordo com a política de um Estado ou de uma 

organização de praticar esses atos ou tendo em vista a prossecução dessa 

política; 

b) O "extermínio" compreende a sujeição intencional a condições de vida, 

tais como a privação do acesso a alimentos ou medicamentos, com vista a 

causar a destruição de uma parte da população; 

c) Por "escravidão" entende-se o exercício, relativamente a uma pessoa, de 

um poder ou de um conjunto de poderes que traduzam um direito de 

propriedade sobre uma pessoa, incluindo o exercício desse poder no âmbito 

do tráfico de pessoas, em particular mulheres e crianças; 

d) Por "deportação ou transferência à força de uma população" entende-se o 

deslocamento forçado de pessoas, através da expulsão ou outro ato coercivo, 

da zona em que se encontram legalmente, sem qualquer motivo reconhecido 

no direito internacional; 

e) Por "tortura" entende-se o ato por meio do qual uma dor ou sofrimentos 

agudos, físicos ou mentais, são intencionalmente causados a uma pessoa que 

esteja sob a custódia ou o controle do acusado; este termo não compreende a 

dor ou os sofrimentos resultantes unicamente de sanções legais, inerentes a 

essas sanções ou por elas ocasionadas; 

f) Por "gravidez à força" entende-se a privação ilegal de liberdade de uma 

mulher que foi engravidada à força, com o propósito de alterar a composição 

étnica de uma população ou de cometer outras violações graves do direito 

internacional. Esta definição não pode, de modo algum, ser interpretada 

como afetando as disposições de direito interno relativas à gravidez; 

g) Por "perseguição'' entende-se a privação intencional e grave de direitos 

fundamentais em violação do direito internacional, por motivos relacionados 

com a identidade do grupo ou da coletividade em causa; 

h) Por "crime de apartheid" entende-se qualquer ato desumano análogo aos 

referidos no parágrafo 1°, praticado no contexto de um regime 

institucionalizado de opressão e domínio sistemático de um grupo racial 

sobre um ou outros grupos nacionais e com a intenção de manter esse 

regime; 

i) Por "desaparecimento forçado de pessoas" entende-se a detenção, a prisão 

ou o sequestro de pessoas por um Estado ou uma organização política ou 

com a autorização, o apoio ou a concordância destes, seguidos de recusa a 

reconhecer tal estado de privação de liberdade ou a prestar qualquer 
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informação sobre a situação ou localização dessas pessoas, com o propósito 

de lhes negar a proteção da lei por um prolongado período de tempo
253

. 

 

 Deve-se destacar que os crimes contra a humanidade possuem um caráter mais amplo 

do que o tipo de genocídio. Além do que não se pode esquecer do elemento subjetivo 

específico do delito de genocídio, qual seja: a destruição de membros de um determinado 

grupo, embora essas duas espécies estejam bastante próximas. Se o genocídio é um crime 

contra a humanidade, nem todos os crimes contra humanidade podem ser considerados como 

genocídio
254

.  

 Urge salientar, ainda, que o artigo 7º do Estatuto do TPI apresenta três formas para que 

possam resultar na configuração do crime contra a humanidade, a saber: sejam os atos 

cometidos como “parte de um amplo ou sistemático ataque”; a conduta deve ser praticada na 

modalidade “ataque contra população civil”, envolvendo a prática de diversos atos contra 

qualquer população civil, por questões políticas de um Estado ou de uma organização, sempre 

com vistas a um interesse político; por fim, exigência do “conhecimento do ataque” 
255

 

compreendido como intimo envolvimento do ofensor com o planejamento ou execução de um 

ataque.
256

 

 Os crimes contra a humanidade estão estreitamente ligados aos Direitos Humanos. Por 

esse motivo esclarecem Renata Mantovani de Lima e Marina Martins da Costa Brina: 

 

Os ilícitos descritos como crimes contra humanidade encontram estreita 

ligação com os Direitos Humanos, além de possuírem características 

comuns que justificam as figuras delitivas escolhidas para compor o 

Estatuto de Roma, quais sejam: a) o sentimento de repugnância a essas 

ofensas por constituírem um sério ataque à dignidade humana; b) o aspecto 

proibitivo do comportamento, independente de ter sido perpetrado em 

tempo de paz ou guerra; c) a exigência do envolvimento em uma política 

governamental ou em uma prática freqüente, sistemática ou generalizada de 
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atrocidades toleradas ou anunciadas por um governo ou autoridade de fato. 

[...] 
257

  

 

 É justamente por esse motivo que tais delitos recebem um tratamento mais severo.  

 

 

4.6. Dos crimes de guerra 

 

 

Os crimes de guerra estão elencados no artigo 8º do Estatuto do TPI
258

. O parágrafo 

primeiro do citado artigo dispõe que compete ao Tribunal Penal Internacional julgar os crimes 

de guerra quando esses são cometidos por parte integrante de um plano ou de uma política ou 

como parte de uma prática em larga escala desses tipos de crime. O seu parágrafo segundo, 

por sua vez, busca expor de forma ampla quais atos considerados crime dessa natureza 

resultam por violar a Convenção de Genebra 12 de agosto de 1949
259

.  

 Dentre os delitos cujos debates foram mais conturbados, tem-se os crimes de guerra. 

Tais dificuldades são conseqüências da tentativa de adequação de uma terminologia, bem 

como determinação de quais violações de Direito Internacional Humanitário seriam 

suficientemente graves para justificar as inclusões no artigo
260

.  

 Naquela oportunidade, procurava-se obter uma terminologia capaz de abarcar a 

compreensão de todas as infrações dessa natureza, cuja competência estivesse prevista no 

Estatuto.
261
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 Nesse sentido, com a definição dos crimes de guerra, chegou-se a compreensão de que 

tais crimes violam os bens jurídicos fundamentais das pessoas, como a vida, a integridade 

física, a liberdade sexual, entre outros, cuja titularidade corresponde a pessoas individuais que 

passam a figurar a condição de sujeitos passivos
262

.   

 

 

4.7. Do crime de agressão 

 

 

 O Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional prevê, no artigo 5º, como delito 

de sua jurisdição o de agressão. 

 Todavia, conforme já narrado inicialmente, quando da Conferência de Roma não se 

conseguiu chegar a um consenso de uma definição desse crime, como se fez com os demais. 

 Por tal motivo, ficou estabelecido que enquanto não houver uma definição dos crimes 

de agressão, o Tribunal não poderá sob o argumento da configuração desse tipo penal. 

Ressalte-se que essa definição somente poderá se dar em observância aos termos dos artigos 

121 e 123 do Estatuto. Assim: 

  

Nas negociações para adoção do TPI, o desejo em assegurar a punição do 

crime de agressão era evidente para alguns Estados, porém, não se chegou a 

um acordo no sentido de definir a agressão cometida por indivíduos, nem tão 

pouco sobre seus elementos constitutivos ou sob quais condições seria 

exercida a jurisdição com relação a este. Por fim, os Estados decidiram 

incluir, formalmente, a infração no rol fixado pelo art. 5º (1). Todavia, a 

lacuna é clara, pois o mesmo artigo, em seu §2º, determina que o exercício 

de competência do Tribunal relativamente ao crime somente se dará com a 

estipulação de um conceito, bem como das condições de incidência da 

jurisdição pelo Tribunal. Feito isso, os preceitos contidos nos art. 121 e 123 

do Estatuto de Roma que cuidam, respectivamente, das alterações e da 

revisão do Estatuto deverão ser observados para proceder a correta inclusão 

do crime. Verifica-se, portanto, uma grave falha no que concerne à agressão, 

não como crime internacional cometido nas relações entre os Estados, o que 

já é conhecido, mas como norma passível de responsabilização 

individual.[...] 
263
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 Frise-se que não é de agora que se busca definir de maneira completa e adequada o 

conceito de agressão.  

 O início da tentativa de tipificação do delito de agressão se dá com o tratado de 

Versalhes de 28 de junho de 1919, quando se tentou julgar o Kaiser Guilherme II pelo crime 

de guerra de agressão, não se tendo obtido sucesso. 

 Após, diversos documentos internacionais fizeram constar a presença da expressão 

agressão, sem, contudo defini-la. 

 Foi somente mediante o Acordo de Londres, de 8 de agosto de 1945, que se chegou a 

qualificar a agressão como ato atentatório à paz mundial, cominando-lhe pena e gerando 

responsabilidade individual. Ocorre que a definição era bastante imprecisa, uma vez que não 

delimitava quais condutas poderiam ser enquadradas como crime de agressão. 

 Segundo Valério de Oliveira Mazzuoli:  

 

A não existência de uma definição precisa de agressão, suficientemente 

abrangente para servir como elemento constitutivo do "crime de agressão" e, 

consequentemente, para fundamentar a responsabilidade penal internacional 

dos indivíduos, dificultou, portanto, a inclusão dessa espécie de crime no 

Estatuto de Roma de 1998
264

. 

 

 Não se pode esquecer de mencionar que a Resolução n.º 3.314 da Assembléia Geral da 

ONU, datada de 14 de dezembro de 1974, definiu o crime de agressão como sendo “uso de 

forma armada por um Estado contra a soberania, integridade territorial ou independência 

política de outro Estado, ou qualquer outra atitude que seja inconsistente com a Carta das 

Nações Unidas, conforme determinado por esta definição”
265

. 

 O papel de conseguir chegar a um consenso quanto aos elementos constitutivos do 

crime de agressão, tais como os bens jurídico-penais tutelados, a identificação dos sujeitos 

passivos e ativos, entre outros, ficou a cargo da Comissão Preparatória do TPI. As negociação 

estão sendo realizadas, cabendo aguardar o veredicto final
266

. 
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5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES E CONSTITUINTES DO ESTATUTO DE ROMA 

DO TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL 

 

 

5.1. Considerações iniciais 

 

 

 Inicialmente, faz-se necessário destacar que o Estatuto de Roma do Tribunal Penal 

Internacional, recepcionado no Brasil sob a forma do Decreto n.º 4.388/2002, traz um capítulo 

a parte acerca dos princípios gerais que o rege.  

 No sentido de ser dada uma abordagem mais exata ao presente capítulo, deve-se ir em 

busca, antes de mais nada, do alcance da palavra princípio. 

 Em análise ao Dicionário Aurélio, verifica-se que a palavra princípio pode ter diversas 

acepções, a saber: o início de algo, a sua origem ou fonte; pode, ainda, tal palavra ser 

conceituada como uma regra fundamental que serve de base para a formação de uma 

ciência
267

. 

 No âmbito do Direito, princípio é tudo aquilo que fundamenta uma norma, ou seja, a 

existência de uma norma ou de um ordenamento jurídico pressupõe a existência anterior de 

princípios. Para alguns doutrinadores como Luiz Antônio Rizzato Nunes, os princípios se 

situam em uma posição de hierarquia superior às normas jurídicas, sejam escritas, sejam 

costumeiras
268

. 

 Ressalte-se que não há um consenso na doutrina acerca do que seria um princípio, as 

suas classificações e até mesmo funções. Todavia, o seu significado pode alterar conforme as 

acepções a serem adotadas. Os sentidos mais comuns empregados para a palavra são o sentido 

normativo e o sentido instrumentalista. 

 Adotando uma concepção normativa do que sejam princípios, Renata Mantovani de 

Lima e Marina Martins da Costa Brina, entendem que os mesmos deverão ser utilizados no 

intuito de suprir as lacunas de um preceito normativo quando este se mostrar insuficiente
269

. 
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 Tal visão, promovida por uma doutrina neo jusnaturalista, de que os princípios 

normativos tem um caráter transcendental, ideal e absoluto, visando preencher as lacunas da 

lei em um direito incompleto, é, para Patrick Morvan, completamente irrealista
270

.

 Todavia, esse não é o pensamento de grande parte dos doutrinadores.  

 Assim, Luiz Antônio Rizzato Nunes defende que dentro do ordenamento jurídico os 

princípios são as fontes mais importantes a serem levadas em consideração, não apenas por 

aqueles responsáveis por aplicar as leis, mas também por todos a quem os mesmos venham a 

se dirigir, ressaltando, por conseguinte, a sua relevância como elemento harmonizador, 

integrador e de mecanismo de garantia de eficácia da norma jurídica
271

. 

 Por sua vez, Celso Antonio Bandeira de Mello eleva os princípios a uma categoria 

superior às normas. Veja-se: 

 

Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. A 

desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico 

mandamento obrigatório, mas a todo sistema de comandos. É a mais grave 

forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade conforme o escalão do 

princípio atingido, porque representa insurgência contra todo o sistema, 

subversão de seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu 

arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra.
272

 

 

 Do ponto de vista instrumentalista, os princípios devem possuir como principal função 

servirem de vetores para direcionar os ordenamentos jurídicos dos demais países, ou seja, 

atuando na forma de um instrumento de comparação. Dessa idéia se extrai a mesma idéia 

utilizada para as questões do direito comparado. Quando a norma de determinado país se 

mostrar insuficiente, poder-se-á comparar as demais ordens jurídicas verificando a que melhor 

se encaixaria na respectiva hipótese. 

 Mirelle Delmas Marty entende que um princípio possui como papel basilar fazer com 

que determinadas regras de direito sejam deslocadas do ordenamento jurídico de um 

determinado país para outro, em virtude de uma carência estabelecida, no sentido de servir 

como vetores formais a normas indefinidas
273

.  
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 No âmbito da formação de uma ordem jurídica internacional, principalmente, do 

próprio Tribunal Penal Internacional, essa é a acepção que deverá ser levada em consideração. 

Isso porque as reuniões de formação do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional 

contaram com a participação de diversos países soberanos que puderam, naquela 

oportunidade, externar suas vontades e opiniões, levando-as praticamente às mais diversas 

votações no sentido de se eleger as regras mais compatíveis e afins com os seus interesses.  

 Tanto foi assim que Philippe Kirsch e Darryl Robinson ao relatar o ocorrido no 

contexto das negociações da formação do Tribunal Penal Internacional, deixaram bem claro 

que a proposta final de criação do referido Tribunal buscou refletir as visões e tendências da 

maioria: 

 

No último dia da Conferência, as delegações faziam muitas consultas umas 

às outras e às suas capitais com relação à proposta final. Em geral, a reação 

nos corredores era bastante positiva. Enquanto nenhum dos lados obtivera 

tudo o que queria, a maioria visualizava elementos que era do seu agrado e 

acordos com os quais poderia conviver
274

. 

 

 Assim, a criação do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional não se deu, em 

hipótese alguma, de forma unilateral. Resultou, em verdade, de um acordo de vontades da 

maioria dos países soberanos. 

 É de suma importância a inclusão dos princípios gerais do direito no instrumento de 

criação do Tribunal Penal Internacional, haja vista que se permite a preservação de suas 

normas ante às críticas que porventura poderiam surgir alegando a sua ilegitimidade, como no 

caso das experiências tidas anteriormente com os Tribunais de Nuremberg e Tóquio
275

. 

 Muito se criticou acerca da atuação desses Tribunais e sua legitimidade. Para muitos, 

não passou de Tribunais de Exceção, criados para julgamento de crimes pós-guerra. 

Entretanto, a Assembleia Geral da ONU, em 11 de dezembro de 1946, aprovou a Resolução 

n.º 95, confirmando e reconhecendo os Princípios de Direito Internacional do Estatuto do 

Tribunal de Nuremberg e, em seguida, através da Resolução n.º 177, definiu sete princípios 
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decorrentes do exercício das atividades perante o Tribunal de Nuremberg, estando, dentre 

eles, o da responsabilidade penal internacional do indivíduo. 

 Mesmo assim, diversas foram as críticas, principalmente pelo fato de que tal 

responsabilização, no âmbito de um Tribunal Internacional criado pós-guerra, ia de encontro 

aos princípios da proibição de criação de tribunais de exceção, bem como da própria 

legalidade, por se ter definido tipos penais até então inexistentes para punir os criminosos de 

guerra pós factum. 

 As experiências obtidas com o surgimento dos inúmeros tribunais militares para 

punição de criminosos de guerra e praticantes de crimes contra a humanidade, resultaram na 

busca de construção de um tribunal internacional permanente dotado de regras e princípios 

internacionais. 

 Nesse sentido, da leitura do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, extrai-

se, mais precisamente do capítulo III, os seguintes princípios: legalidade (artigos 22º e 23º), 

não retroatividade ratione personae (artigo 24º), responsabilidade criminal individual (artigo 

25º), irrelevância da qualidade oficial e responsabilidade dos chefes militares e outros 

superiores hierárquicos (artigos 27º e 28º), imprescritibilidade (artigo 29º), princípio do non 

bis in idem e princípio da complementaridade ou subsidiariedade (artigos 1º, 15º, 17º, 18º e 

19º).  

 Saliente-se que esse rol não é exaustivo, uma vez que podem ser encontrados outros 

princípios fora do mencionado capítulo, bem como a própria jurisprudência dos tribunais 

penais internacionais poderá ampliá-lo.  

  

 

5.2. Princípio da responsabilidade criminal individual 

 

 

 Quando do surgimento do Direito Internacional, não se reconhecia a responsabilidade 

internacional individual do sujeito praticante de uma conduta lesiva à comunidade 

internacional. O que existia era a responsabilidade objetiva por parte dos Estados, já que 

apenas estes eram sujeitos de direito e obrigações no plano internacional. 

 Ressalte-se que somente os Estados poderiam ser responsáveis pela prática de ilícitos 

internacionais, independentemente de sua gravidade. Enfocava-se, assim, a responsabilidade 

internacional unicamente como uma relação entre dois Estados: o Estado autor de uma 
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violação de normas internacionais tinha por obrigação reparar o prejuízo causado ao Estado 

vítima, este último titular do direito subjetivo correspondente
276

. 

 Nesse sentido, as conseqüências de um ilícito internacional se limitavam à reparação 

do dano causado. 

 No mais, a soberania dos Estados imperava, motivo pelo qual não se admitia que um 

determinado país abrisse mão de seus poderes em razão de uma conduta delitiva praticada em 

sua área de competência, mesmo que tal conduta pudesse chocar ou atingir toda uma 

comunidade internacional. Era o que se denominava de apogeu da absolutização da soberania, 

que teve seu principal fundamento no Tratado de Vestfália: 

 

O modelo de Westfália apresentava as seguintes características: 1) o mundo 

é composto por Estados soberanos, que não reconhecem autoridade 

superior; 2) o processo legislativo de solução de contendas e de aplicação 

da lei concentram-se nas mãos dos Estados individualmente; 3) o Direito 

Internacional volta-se para o estabelecimento de regras mínimas de 

coexistência; 4) a responsabilidade sobre atos cometidos no interior das 

fronteiras é assunto privado do Estado envolvido; 5 ) todos os Estados são 

vistos como iguais perante a lei e regras jurídicas não levam em 

consideração assimetrias de poder; 6) as diferenças entre Estados são, em 

última instância, resolvidas à força; 7) a minimização dos impedimentos à 

liberdade do Estado é prioridade coletiva. [...]
277

 

 

 Com o a evolução do Estado e, mais precisamente, a passagem para o Estado de 

Direito, os seres humanos passam a ser detentores de direitos não reconhecidos anteriormente. 

Passa-se a idealizar um conceito de justiça universal, surgindo assim os chamados Direitos 

Humanos, direitos fundamentais inerentes a todo e qualquer ser humano.  

 Com o ideal dos Direitos Humanos e da conseqüente justiça universal, os Estados 

foram aos poucos reconhecendo suas insuficiências na punição ou responsabilização dos 

indivíduos pela prática de determinadas condutas delitivas capazes de ultrapassar as suas 
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soberanias. Percebe-se, assim, que as estruturas dos Estados não conseguem mais suportar ou 

garantir o cumprimento de forma eficaz da atividade jurisdicional sob determinados delitos. 

 Com efeito, a comunidade internacional percebe a necessidade de se estruturar um 

organismo no âmbito internacional, capaz de estabelecer deveres internacionais do indivíduo, 

acompanhados de sanções por eventual descumprimento. 

 Nesse sentido, surgem os delitos internacionais e, por conseguinte, a responsabilidade 

penal individual da pessoa física.  

 Saliente-se que a busca pela efetiva responsabilidade individual se deu após a Primeira 

Guerra Mundial com o Tratado de Versalhes em 1919, em virtude da intenção de se levar a 

julgamento o Kaiser Guilherme II e os militares alemães acusados de violar a lei e costumes 

da guerra
278

.  

 Segundo Luis Wanderleu Torres: 

 

O tratado de Versalhes, o "Diktat" para os alemães, foi ajustado para atender 

a intenção de julgamento das potências aliadas e consagrou os artigos 228 e 

230 ao Kaiser e seus assistentes, considerando-se que o mesmo havia 

ofendido gravemente a moralidade internacional e a santidade dos Tratados. 

Objetivava-se julgar o Kaiser por ter desrespeitado tratados de paz 

anteriormente firmados, assim como pela violação das convenções de Haia e 

Genebra
279

. 

 

 O projeto de formação da Corte para julgamento do Kaiser não prosperou, conforme já 

visto em capítulos anteriores, vindo tal responsabilização individual internacional a ocorrer 

posteriormente com os Tribunais de Nuremberg e Tóquio. 

 Segundo Waldo Villalpando, a responsabilidade penal das pessoas se desenvolveu 

com surpreendente rapidez no século XX. Com a criação dos Tribunais de Nuremberg e 

Tóquio, concretizou-se a jurisdição penal individual da pessoa física, uma vez que diversos 

indivíduos foram levados a julgamento e devidamente responsabilizados pelos atos praticados 

durante a Segunda Guerra Mundial
280

.  

 Desse modo, evoluiu-se para uma responsabilidade internacional criminal individual 

da pessoa física, devido ao reconhecimento por parte da comunidade internacional da 
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necessidade de criação de tipos penais internacionais, atribuindo conseqüências às condutas 

delitivas das pessoas individualmente consideradas
281

. 

 Assim, essa titularidade do indivíduo quanto à responsabilidade penal não é mais algo 

ilusório, deixando de ser de longe um ideal e passando a ser uma realidade que tanto se 

buscou no decorrer dos séculos.  

 Segundo Sylvia Helena F. Steiner: 

 

O sistema de garantias processuais trazidos nos estatutos do Tribunal Penal 

Internacional autoriza-nos a concluir pela adoção de um modelo garantista. 

O garantismo penal é fruto da evolução história da humanidade, a partir do 

momento em que se passa a considerar o suposto criminoso como sujeito de 

direitos, tutelado pelo Estado, o qual tem por dever garantir o respeito a ele 

devido, quer na fase pré-processual, quer durante o julgamento, quer após 

condenado. Como afirma Ferrajoli, o garantismo significa a existência de um 

conjunto de garantias jurídicas necessárias, à afirmação da responsabilidade 

penal e para a aplicação da pena. Traduz a legitimidade do poder de punir. 

Essas garantias foram exatamente as introduzidas pela normativa 

internacional, vale dizer, as Convenções, especialmente as regionais, de 

proteção a direito fundamentais
282

. 

 

 A seu turno, Valério de Oliveira Mazzuoli considera a preservação do princípio 

tratado em questão como uma evolução para o sistema internacional: 

 

Uma das principais virtudes do Estatuto de Roma de 1998 reside na 

consagração do princípio segundo o qual a responsabilidade penal por atos 

violadores do Direito Internacional deve recair sobre os indivíduos que os 

perpetraram, deixando de ter efeito as eventuais imunidades e privilégios ou 

ainda a posição ou os cargos oficiais que os mesmos porventura ostentem
283

. 

 

 Para Hervé Ascênsio, considerando que durante séculos a responsabilidade no âmbito 

do direito internacional cabia aos Estados, a adoção da responsabilidade individual por crimes 

internacionais é certamente um avanço no direito internacional, ao mesmo tempo que se 

configura uma exceção aos seus princípios gerais
284

. 
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 A consagração desse princípio no Estatuto do Tribunal Penal Internacional, atribuindo 

conseqüências internacionais aos atos delitivos da pessoa individualmente considerada, 

representa uma das maiores virtudes desse Estatuto.  

 Deve-se mencionar que a responsabilidade individual a que se submete um cidadão no 

âmbito do Direito Internacional não se compatibiliza com a concepção nacional de 

culpabilidade completamente preventiva geral. Para Kai Ambos, não há como se 

compatibilizar os conceitos de uma sociedade e os seus valores com os de uma comunidade 

universal, “na qual ao Direito Penal mundial corresponda a função de proteger os direitos 

humanos fundamentais”
285

. 

 Tanto é assim, que ao tratar sobre o presente princípio, Margarida Cantarelli procura-o 

fazer utilizando-se da abordagem dos elementos do crime, objetivos e subjetivos
286

.  

 No que tange a responsabilidade individual embasada pelo elemento objetivo 

conhecido como actus réus, outrora já estudado nessa dissertação, a autora menciona acerca 

do que dispõe no artigo 25 do Estatuto do Tribunal Penal Internacional e seus incisos I, II e 

III, que tratam da jurisdição do Tribunal sobre as pessoas naturais, da possibilidade de 

condenação de um indivíduo praticante das condutas previstas no Estatuto como delitivas e 

das formas de autoria, participação e tentativa, respectivamente
287

.  

 Ressalte-se que o inciso III, alínea “a”, busca diferenciar as diversas formas de autoria. 

Observe-se: 

 

Responsabilidade Criminal Individual 

1. De acordo com o presente Estatuto, o Tribunal será competente para 

julgar as pessoas físicas. 

2. Quem cometer um crime da competência do Tribunal será considerado 

individualmente responsável e poderá ser punido de acordo com o presente 

Estatuto. 

3. Nos termos do presente Estatuto, será considerado criminalmente 

responsável e poderá ser punido pela prática de um crime da competência do 

Tribunal quem: 

a) Cometer esse crime individualmente ou em conjunto ou por intermédio de 

outrem, quer essa pessoa seja, ou não, criminalmente responsável; 
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 Ao mencionar “quem cometer esse crime individualmente” o Estatuto vem a referir-se 

à autoria individual ou imediata. A seu turno, ao tratar da possibilidade do cometimento dos 

delitos em conjunto, pode-se vislumbrar a co-autoria. E, por fim, ao utilizar-se da expressão 

“por intermédio de outrem”, verifica-se a figura da autoria mediata. 

 Margarida Cantarelli entende que, embora as alíneas do Inciso III tenham recebido 

inúmeras críticas, deve-se ter em mente as diferenças terminológicas existentes nos diversos 

sistemas penais nacionais, fato que gerou um enorme esforço para se obter tal redação. Assim, 

merecem os legisladores e doutrinadores buscarem a superação das imprecisões
288

. 

 Não se pode olvidar que as normas do Tribunal Penal Internacional devem se aplicar 

tão somente aos maiores de 18 anos, conforme disposição do artigo 26 do próprio Estatuto. 

 Quanto à responsabilidade das pessoas jurídicas, Luciana Boiteux faz relembrar que da 

leitura do artigo 25, parágrafo 1º do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, 

verifica-se a sua exclusão, apesar de ter sido proposta da delegação da França, nos momentos 

que antecederam a aprovação do Estatuto, de estabelecer a responsabilidade coletiva
289

. 

 No mais, no entender de Albin Eser, o texto do Estatuto de Roma do Tribunal Penal 

Internacional deixa intocada a responsabilidade do Estado, ao não incluir nem excluir sua 

responsabilidade de acordo com o Estatuto do Tribunal Penal Internacional
290

, podendo-se 

perceber a incompletude de tal dispositivo.  

 Contudo, o parágrafo 4º do artigo 25 dispõe que a responsabilidade criminal das 

pessoas físicas em nada afetará a responsabilidade do Estado de acordo com o direito 

internacional. O que ocorre é que tal parágrafo não traz mais detalhes sobre essa possível 

responsabilização.  

 Apesar disso, o autor anteriormente mencionado considera que tal artigo é muito 

melhor do que os projetos anteriores de formação de códigos penais internacionais
291

. 

 Ademais, o não delineamento perfeito da responsabilidade dos Estados no Estatuto de 

Roma do Tribunal Penal Internacional, segundo Jean Dupreux, pode ser devidamente 

solucionada através do Protocolo I de 1977, adicional à Convenção de Genebra
292
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 Para Waldo Villalpando, a responsabilidade penal dos Estados é algo bastante 

polêmico, uma vez que se discute sobre a possibilidade de qualificar ou não dita 

responsabilidade agravada como uma responsabilidade do tipo penal. Esse mesmo autor 

explica que existe uma corrente favorável e uma corrente contra na possibilidade dessas 

responsabilizações. Para a corrente contrária, alguns dos argumentos que podem ser utilizados 

para rechaçar esse tipo de responsabilidade é o fato de que é difícil a identificação de uma 

intenção dos Estados, além da carência de um código penal internacional que identifique os 

possíveis crimes e a injustiça de submeter a uma pena, pessoas cuja única falta é permitir a 

habitação do agente em seu território. Para a corrente favorável, a responsabilidade dos 

Estados é compatível com as recentes tendências dos direitos penais nacionais, estando 

também o direito internacional suficientemente avançado para fins de reconhecimento e 

definição dos crimes por parte dos Estados. De qualquer modo, a sanção contra o Estado não 

deve ser dada de forma irresponsável e deve ser controlada pelo direito
293

. 

 É sabido, ainda, que ao tratar da responsabilidade penal individual, merecem ser 

analisadas também as questões previstas no artigo 28 do Estatuto de Roma acerca da 

responsabilidade dos chefes militares e outros superiores hierárquicos. O artigo 27 também 

deve ser destacado, pois aplica a igualdade de responsabilização a todos os oficiais, 

independentemente da função ou cargo que porventura ostentem. Ainda, o parágrafo segundo 

desse artigo é cristalino ao dispor que a jurisdição do Tribunal não poderá ser impedida de ser 

exercida em razão das imunidades ou normas de procedimento especiais decorrentes da 

qualidade oficial de uma pessoa, nos termos do direito interno ou do direito internacional 

(principio da irrelevância da função oficial).  

 Desse modo, o chefe militar ou a pessoa que atue efetivamente como chefe militar, 

será criminalmente responsável pelos 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.  

 Segundo Renata Mantovani de Lima:  

 
As normas de imunidades ou de procedimentos especiais não eximirão a 

pessoa da responsabilidade criminal nem mesmo serão causa de diminuição 

de pena. Conclui-se então, que o Estatuto do TPI reproduz a conquista do 

Estatuto de Nuremberg, assegurando a irrelevância da qualidade de oficial. 
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Dessa forma, as imunidades ou normas de procedimento especiais 

decorrentes da qualidade oficial de uma pessoa, nos termos do direito interno 

ou do direito internacional, não deverão obstar a que o Tribunal exerça a sua 

jurisdição sobre essa pessoa.  Acrescenta-se, ainda, que a disposição da 

responsabilidade penal individual em nada afeta a responsabilidade dos 

Estados, de acordo com o Direito Internacional. [...] 
294

 
 

 

 Para essa mesma autora, os delitos de competência do Estatuto de Roma do Tribunal 

Penal Internacional quase sempre são praticados por indivíduos que se aproveitam 

indevidamente de seus privilégios e imunidades conferidos por seus ordenamentos jurídicos 

internos. Por essa razão, não poderia restar impedimento ao Tribunal para que este exercesse 

sua atividade jurisdicional. Aceitar imunidades seria ir de encontro a todo um conjunto de 

ações que a comunidade internacional vem desenvolvendo visando evitar ocorrência de 

crimes internacionais contra a dignidade, bem como punir aqueles que venham a cometê-

los
295

. 

 Não se pode esquecer de mencionar, conforme a questão da responsabilidade 

individual, dos elementos subjetivos do delito conhecidos como mens rea, também já tratados 

anteriormente. É importante que somente haja a responsabilização do indivíduo quando 

praticado o delito com intenção e conhecimento (dolo natural, formado pelos seus dois 

elementos, quais sejam, consciência e vontade, segundo a doutrina brasileira ao tratar do dolo 

como elemento do fato típico, embasando-se na teoria finalista da ação).  

 

 

5.3. Princípio da complementaridade ou subsidiariedade 

 

 

  Antes de se adentrar no tema em questão, há que se fazer algumas colocações acerca 

do que seria complementaridade e subsidiariedade.  

  É fato que são coisas distintas e não devem ser confundidas. Todavia, para que se 

possa melhor explicar a atuação do Tribunal Penal Internacional, deve-se verificar se o 

exercício de sua jurisdição sobre os Estados nacionais seria realmente de forma subsidiária ou 

complementar. 
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  Para Fausto de Quadros, a atuação do Tribunal Penal Internacional se dá de forma 

subsidiária, haja vista que só haverá intervenção por parte desse Tribunal quando a justiça 

penal nacional for ineficaz, paralisada ou inepta ou se os tribunais não funcionarem, 

diferentemente do que ocorre na complementaridade. Seria complementar a jurisdição do 

Tribunal Penal Internacional quando este necessitasse completar algo do tribunal penal 

português
296

.  

  Jorge Bacelar Gouveia, se posicionando quanto à subsidiariedade, porém sem deixar 

de adotar em sua obra a expressão “complementaridade”, assim dispõe: 

 

 A aplicação deste princípio da complementaridade da jurisdição 

do TPI em relação às jurisdições estaduais contém um sentido 

subsidiário, uma vez que reconhece validade à competência 

jurídico-penal e jurídico-processual desenvolvida, sobre os 

mesmos crimes internacionais, pelas jurisdições dos Estados
297

. 

 

  Para Jorge Miranda, a seu turno, não há que se confundir complementaridade com 

subsidiariedade. Para esse autor, trata-se a questão referente ao exercício da jurisdição do 

Tribunal Penal Internacional de circunstância complementar, uma vez que “tudo se passa 

como se os crimes em causa tivessem uma dupla dimensão, interna e internacional”
298

.  

  Boa parte da doutrina
299

, ao tratar desse princípio se reporta ao mesmo como sendo o 

da complementaridade. Alguns outros
300

, utilizam as expressões como sendo sinônimas, não 

levando em consideração a possível alteração na visão de atuação desse Tribunal que a 

utilização de forma diferente dessas expressões poderá resultar.  

  De fato, consta no preâmbulo do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional 

que o mesmo será complementar às jurisdições penais nacionais. Ainda, consta no artigo 

primeiro do referido Estatuto que: 

 

 É criado, pelo presente instrumento, um Tribunal Penal 

Internacional ("o Tribunal"). O Tribunal será uma instituição 

permanente, com jurisdição sobre as pessoas responsáveis pelos 

crimes de maior gravidade com alcance internacional, de acordo 

com o presente Estatuto, e será complementar às jurisdições 
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penais nacionais. A competência e o funcionamento do Tribunal 

reger-se-ão pelo presente Estatuto. 

(grifado) 

 

  De todo modo, a jurisdição do Tribunal Penal Internacional apenas poderá ser 

exercida quando, nas instâncias nacionais dos Estados com jurisdição sobre a situação ou o 

processo, exista falta de vontade ou de capacidade para agir penalmente, ou seja, deve-se 

levar em consideração o fato de que é da competência do próprio Tribunal Penal 

Internacional a apreciação se a situação jurisdicional, a nível internacional, se encaixaria 

numa das hipóteses de sua atuação, restando demonstrado que o mesmo não está, desse 

modo, dependente dos Estados em causa para intervir.  

  Mesmo assim, ressalte-se que a responsabilidade e autoridade do Tribunal quanto à 

questão de sua admissibilidade, ou seja, no caso de sua atuação jurisdicional, excluindo dessa 

função qualquer outra autoridade, bem como no seu caráter de árbitro único, não pode ser 

exercida de forma exagerada, sob pena de se trair a margem de atuação que a 

complementaridade reserva para os tribunais nacionais
301

. 

  Mirelle Delmas Marty esclarece que: 

 

 le principe de complémentarité posé par la Convention de Rome 

devrait sans doute être interprété comme une véritable 

complémentarité – de que veut dire que les sphères de compétente 

seraient diferentes et non concurrentes –, et non comme une 

subsidiarité de fait au nom de laquelle on se résignerait à écarter la 

compétence de la CPI pour de simples raisons diplomatiques.
302

. 

 

  Nos dizeres de Ana Luísa Riquito, ao tratar do artigo 17 do Estatuto, o Tribunal Penal 

Internacional apenas será chamado a intervir subsidiariamente quando os Estados 

demonstrarem não querer atuar ou se revelarem incapazes de organizar, por si sós, a ação 

penal, diferentemente do que ocorria nos estatutos dos tribunais ad hoc, cuja competência era 

concorrente entre os “aerópagos nacionais e as duas instâncias internacionais”
303

. 
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  Ao contrário do que ocorreu com os demais tribunais penais internacionais (os 

Tribunais de Nuremberg e Tóquio, o Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia e o 

Tribunal Penal Internacional para Ruanda tinham preferência, sobrepondo-se aos órgãos 

jurisdicionais e independentemente da vontade dos países sobre os quais tinha 

aplicabilidade), o Tribunal Penal Internacional não possui primazia sobre os tribunais 

nacionais, porém intervém na sua ausência deliberada ou em caso de falência de sua 

atuação
304

. 

  Nesse sentido, é o Tribunal quem decidirá se deverá atuar ou não naquele caso 

concreto. É ele que verificará se houve ou não uma ineficiência do Estado ou mesmo uma 

tentativa de burlar a aplicação das normas internacionais.  

  Saliente-se que a complementaridade deve ser vista sob duas óticas: a uma, como 

garantia da soberania dos Estados. A duas, como uma instância de controle. 

  Como garantia da soberania dos Estados, deve-se entender que o TPI jamais 

pretendeu retirar dos Estados a sua soberania jurisdicional para julgamento de determinados 

criminosos
305

. O Estatuto do TPI busca, na verdade, resguardar a jurisdição originária e a 

responsabilidade primária na repressão dos delitos nele previstos.  

  No entender de Vital Moreira: 

 

 Note-se porém que a jurisdição do TPI constitui uma derrogação 

da soberana judicial nacional menos intensa do que aparenta, visto 

que ele não expropria a jurisdição dos tribunais nacionais, que 

continuam a ser inteiramente competentes para julgar todos os 

crimes, incluindo os que pertencem à jurisdição do TPI, de acordo 

com o princípio da complementaridade 
306

. 

 

  Quando faltar coragem ao país para julgar os criminosos, por estarem os mesmos em 

uma posição política de superioridade; quando a justiça de um determinado país não possuir 

mais funcionalidade ou for ineficaz; quando um Estado agir de forma a tornar o próprio 

processo ineficaz, resultando por afastar a responsabilidade criminal do acusado; ou quando o 
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processo não tiver sido realizado de forma imparcial ou a fazer justiça, é que deverá se dar a 

atuação do Tribunal Penal Internacional
307

. 

  Como instância de controle, o Estatuto do Tribunal Penal Internacional vem reforçar a 

obrigação dos Estados na persecução dos atos de violação dos direitos humanos. O próprio 

preâmbulo do Estatuto dispõe ser dever de cada Estado exercer a respectiva jurisdição penal 

sobre os responsáveis por crimes internacionais. 

  O Tribunal Penal Internacional funciona, assim, como um instrumento de coação das 

jurisdições nacionais, para que essas atuem na repressão dos delitos universais. Por tal 

motivo, é que o Tribunal deverá ser visto como uma instância complementar, uma vez que 

não se aplica tão somente quando o país não puder aplicar o direito, mas com a finalidade 

primordial de não permitir que fiquem impunes os criminosos praticantes de delitos da esfera 

internacional. Observe-se que haverá, também, uma competição de jurisdição entre o 

Tribunal Penal Internacional e a jurisdição nacional quando esta tentar burlar a justiça para 

fazer se tornar impunes tais criminosos. 

  Assim, se os Estados signatários atuarem devidamente, conforme as suas atribuições, 

na repressão de tais delitos, não haverá necessidade de se curvarem à jurisdição do Tribunal 

Penal Internacional. Para tanto, o Tribunal fiscalizará a atuação do Estado. Trata-se, segundo 

Jean Kleffner, de uma domesticação vertical
308

. 

  No tocante à atuação do Tribunal Penal Internacional, tal princípio aplica-se tanto aos 

Estados partes como aos não signatários, ou seja, aqueles que não aderiram a jurisdição do 

Tribunal Penal Internacional. Nesse sentido, o Tribunal Penal Internacional está autorizado a 

exercer jurisdição nas seguintes situações: (1) O Estado em que o crime está sendo 

processado mostra-se incapaz ou não desejoso de processar e julgar; quando (2) O caso for de 

tamanha gravidade que justifica o exercício da jurisdição do Tribunal.  

  Portanto, o Tribunal baseia-se no princípio da complementaridade, segundo o qual o 

mesmo não substitui os tribunais nacionais, pelo contrário, só atuará subsidiariamente às 

cortes nacionais, uma vez que essas possuem prioridade no exercício da jurisdição, e ainda, 

torna-se mais acessível a investigação pelo próprio Estado no qual o crime ocorreu.  
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  Outro ponto importante a ser destacado e que foi, inclusive, um dos fatores 

responsáveis pelo elevado grau de aceitação do Estatuto de Roma é fato de que cada Estado 

poderá desativar a competência do TPI tomando para si a persecução penal. 
309

. 

  O mecanismo da complementaridade faz com que o TPI tenha uma estrutura limitada, 

ficando a seu cargo, tão somente, a responsabilidade pelos crimes de sua competência em 

casos excepcionais. 

  Saliente-se, ainda, que o Tribunal deverá atuar, por vezes, em situações de ineficácia 

do Estado. Tal ineficácia normalmente é configurada pela falta de estrutura, e ainda, pela 

falta de desejo de realizar a persecução criminal, sendo gerada a cultura da impunidade sem a 

respectiva prevenção de nova ocorrência. Ao intervir em tais casos, o TPI não está intervindo 

ou extraindo a soberania do Estado a quem caberia realizar de modo eficaz o processamento, 

mas iniciando o desenvolvimento de uma jurisdição internacional.  

 Nesse sentido, o princípio da complementaridade significa uma conquista, não 

podendo jamais ser analisado como uma intervenção ou extração da soberania dos Estados. A 

Justiça internacional penal tem como dilema acabar com a lacuna existente entre as soberanias 

estatais e a autoridade do Tribunal Penal Internacional, daí o porquê da necessidade da uma 

discussão já existente acerca do alargamento das jurisdições universais. 

 A progressiva tendência das legislações nacionais em atribuir-se competência para 

investigar e processar as pessoas suspeitas de cometimentos de crimes internacionais reflete o 

princípio da jurisdição universal. Tal princípio é regra do direito internacional 

contemporâneo, facultando, e em alguns casos, obrigando os Estados a exercerem sua 

jurisdição sobre as pessoas suspeitas de haver cometido determinados crimes internacionais, 

independentemente do lugar em que tenham sido cometidos, de os suspeitos ou as vítimas não 

serem nacionais seus ou de os crimes não terem representado uma ameaça direta aos 

interesses concreto do Estado em matéria de segurança. Permite-se ao juiz nacional conhecer 

feitos, mesmo que não tenha com eles nexo jurisdicional. 
310

 

 Por fim, destaque-se que já se tem discutido, inclusive, acerca de uma 

complementaridade pró-ativa, ou seja, em vez do Tribunal competir com os sistemas 

nacionais de jurisdição, deve-se mesmo é encorajar, sempre que possível, um processo 

nacional. O próprio procurador-chefe do TPI, Luis Moreno-Ocampo, afirmou que a 

quantidade de casos que chegam ao Tribunal não deve ser considerada como a medida de sua 
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eficiência. Muito pelo contrário, a ausência de processos perante a Corte, como conseqüência 

do regular funcionamento das instituições nacionais, é que deve demonstrar o seu sucesso.  

 Nesse sentido, a complementaridade pró-ativa seria o incentivo dado aos governos 

nacionais para realizar suas próprias investigações e procedimentos penais de crimes nos 

tribunais de sua jurisdição
311

. Através desse incentivo, pode-se contribuir para o bom 

funcionamento do judiciário nacional. Como resultado, o Tribunal não teria de realizar os 

processos em si, concentrando sua energia e recursos para os casos mais urgentemente 

necessários, maximizando a sua contribuição para acabar com a impunidade.    

 

 

5.4. Princípio do non bis in idem 

 

 

 O princípio do non bis in idem nada mais é do que o respeito que se deve ter à coisa 

julgada. É a vedação de se punir duas vezes o agente pelo mesmo fato praticado.  

 Através desse princípio o autor de um determinado delito somente será punido uma 

única vez pela conduta realizada. Trata-se do ideal de justiça. 

 Para Ignacio Berdugo Gómez de la Torre, tal princípio se encontra conectado aos 

princípios da legalidade e da tipicidade, tendo como base a vedação da aplicação de mais de 

uma pena a um mesmo fato ou a aplicação de uma agravante já levada em consideração no 

tipo penal básico. Proíbe, assim, esse princípio, a duplicidade de sanções para uma mesma 

pessoa em razão de um mesmo fato ou de um mesmo fundamento já utilizado no juízo de 

tipicidade 
312

.  

 Nesse sentido, passa-se a entender que, onde quer que certo condenado tenha 

cumprido pena pela prática de determinado crime, ele não se submeterá à nova limitação de 

seus direitos devido à prática daquele mesmo crime. Não pode haver assim dupla limitação de 

direitos pelo mesmo fato delituoso.  

 Esse princípio pode ser visto sob duas óticas: a ótica processual, segundo a qual a 

pessoa não pode ser processada e nem julgada duas vezes pela mesma ação; e a ótica penal, 
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que leva em consideração o fato de que o agente não poderá ser condenado e nem sancionado 

duas vezes pelo mesmo injusto
313

. 

 Jorge de Figueiredo Dias, ao tratar sobre o princípio do non bis in idem, leva em 

consideração as questões ligadas à aplicação da lei penal portuguesa aos fatos cometidos no 

estrangeiro. Para esse autor, a lei portuguesa apenas pode ser aplicada a um fato cometido fora 

do território nacional português quando: “o agente não tiver sido julgado no país da prática do 

facto ou se houver subtraído ao cumprimento total ou parcial da condenação (art. 6º. – 1)”. 

Ainda: 

 

Trata-se aqui, antes de mais nada, de respeitar o princípio jurídico-

constitucional ne bis in idem, segundo o qual “ninguém pode ser julgado 

mais do que uma vez pela prática do mesmo crime” (CRP, art. 29º. – 5); até 

porque uma tal garantia é considerada pela nossa Constituição para todas as 

pessoas e para todos os tribunais, que não apenas para os cidadãos 

portugueses ou para julgamentos levados a cabo por tribunais portugueses 

(diferentemente do que sucede, v.g., na Alemanha)
314

. 

 

 René Ariel Dotti, por sua vez, apenas esclarece que esse princípio é acolhido pelo 

sistema positivo com o objetivo de se evitar uma dupla punição pelo mesmo fato
315

. 

 No Brasil, tal princípio se devidamente delineado no artigo 8º do Código Penal.  

 Nesse sentido, para Miguel Reale Júnior: 

 

Se há extraterritorialidade da lei penal brasileira, sem que com isso se 

exclua a atuação da justiça estrangeira, que pode ter punido o agente pelo 

mesmo crime, é lógico que se eventualmente o autor do fato foi condenado e 

cumpriu pena no exterior, deve esta ser descontada ou computada no Brasil, 

pois, do contrário, cair-se-ia no bis in idem
316

. 

 

  Faz-se necessário, ainda, ressaltar que o princípio do non bis idem se encontra 

esculpido no parágrafo 7º, do artigo 14 da Convenção de Direitos Políticos e Civis, das 

Nações Unidas de 1966, recepcionado no Brasil sob a forma do Decreto n.º 592 de 1992. 

Confira-se: 
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§7. Ninguém poderá ser processado ou punido por um delito pelo qual já foi 

absolvido ou condenado por sentença passada em julgado, em conformidade 

com a lei e com os procedimentos penais de cada país 
317

. 

 

 No mesmo sentido, o art. 4º, I, do Protocolo nº 7 da Convenção Européia de Direitos 

Humanos, sobre ampliação de direitos civis e políticos: 

 

Ninguém pode ser penalmente julgado ou punido pelas jurisdições do 

mesmo Estado por motivo de uma infração pela qual já foi absolvido ou 

condenado por sentença definitiva, em conformidade com a lei e o processo 

penal desse Estado 
318

. 

 

 Segundo Margarida de Oliveira Cantarelli, o tema do non bis in idem pode ser 

apreciado em três níveis: no âmbito interno dos Estados nacionais; entre os Estados nacionais 

e entre Cortes Internacionais e Estados nacionais
319

.  

 No âmbito interno dos Estados, tem-se a norma que proíbe a repetição de processo, ou 

seja, após o trânsito em julgado de uma sentença (coisa julgada), não se pode mais promover 

nenhuma outra ação que seja idêntica. É o reconhecimento de que não pode haver duas ações 

versando sobre o mesmo fato e tendo as mesmas partes. Trata-se do reconhecimento da 

litispendência ou da coisa julgada. 

 Quanto ao reconhecimento do princípio entre os Estados nacionais, ter-se-á uma 

questão ligada ao Direito Internacional. Isso porque, será tomada como base a existência ou 

não de uma condenação em outro Estado, para que a pessoa seja processada. Para alguns 

Estados isso é plenamente possível, enquanto que para outros não. No Brasil, conforme já 

mencionado, a regra do art. 8º esclarece a questão. 

 No que diz respeito ao conflito existente entre as Cortes Internacionais e os Estados 

nacionais, é comum a vedação de se levar a um Tribunal Internacional uma pessoa já julgada 

pela jurisdição nacional ou vice versa, salvo nas situações estabelecidas no artigo 10 do 

Estatuto do Tribunal de Nuremberg, a saber: quando o Tribunal tenha proclamado o caráter 

criminal de um grupo ou de uma organização, podendo as autoridades competentes de cada 

país signatário levar qualquer indivíduo para ser processado perante os tribunais nacionais, 
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militares ou de ocupação, em razão da filiação desse agente a esse grupo ou organização, 

desde que seja acusado por outro crime que não o de filiação a uma organização ou grupo 

criminal. Nesse sentido, poderá o tribunal competente, depois de reconhecida a culpabilidade, 

infringir uma pena a esse agente suplementar, tendo em vista sua participação em atividades 

criminais do respectivo grupo ou organização; ou quando a jurisdição nacional não tenha 

solucionado o caso de forma imparcial ou independente, devendo ter em conta o Tribunal 

Internacional, no momento de imposição da pena, a pena que essa pessoa poderia cumprir 

pelo mesmo fato e a imposta pela jurisdição nacional. 

 O Tribunal ad hoc para Ruanda e o Tribunal para a ex-Iugoslavia mantiveram esse 

mesmo conteúdo. 

 O art. 20 do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional trouxe, também, 

previsão do non bis in idem, nos seguintes termos: “ninguém pode ser julgado por uma outra 

jurisdição por um crime previsto no artigo 5 (crime de genocídio, crimes contra a 

humanidade, crimes de guerra e crime de agressão), pelo qual ele já tenha sido condenado ou 

absolvido pela Corte”.  

 Da leitura desse artigo, extrai-se que, em regra, a sentença do Tribunal esgota o litígio 

no campo internacional e interno. 

 Contudo, assim como os tribunais ad hoc anteriormente citados, o Estatuto de Roma 

prevê hipóteses em que o TPI poderá julgar novamente pessoas que já tenham sido 

anteriormente julgadas por uma outra jurisdição, quais sejam: a) tiver por objetivo subtrair o 

indivíduo de sua responsabilidade penal; b) não for, de resto, conduzida de maneira 

independente ou imparcial, conforme o direito internacional, mas de uma maneira que, nas 

circunstâncias, desmentia a intenção de encaminhar o interessado à justiça, conforme 

disposto nos artigos 1 e 5 do Estatuto
320

. 

Observe-se que essa possibilidade, apresentada nos dispositivos, tem como finalidade 

impedir que pessoa responsável por crimes internacionais venha a ser isenta de uma 
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responsabilização criminal. Tal subtração do individuo a sua responsabilidade penal, ou 

ainda, a não condução do processo com imparcialidade, seria uma demonstração da não 

realização de justiça pelo Estado, bem como ausência de prestação jurisdicional. 

 Para Margarida de Oliveira Cantarelli, vários pontos poderão ser observados, levando-

se em consideração a defesa do acusado. A uma, o parágrafo terceiro do artigo 20 parte do 

pressuposto de que o acusado é culpável; tanto que não contempla a possibilidade inversa, ou 

seja, de um inocente haver sido processado de maneira parcial ante uma corte nacional, por 

simples perseguição política, por exemplo. Não se tem um artigo permitindo a possibilidade 

de que a Corte Internacional reexamine o caso com a finalidade de averiguar a verdade. A 

duas, como a jurisdição do Tribunal Penal Internacional se rege pelo princípio da 

complementaridade, as exceções terminam por se apresentar como um duplo grau de 

jurisdição, apenas admitido para a acusação, nunca para a defesa, podendo isso dar lugar à 

consideração errônea de que a Corte existe tão só para condenar e não para fazer justiça. A 

três, existe uma imprecisão nas expressões utilizadas pelo referido artigo, dificultando o 

trabalho da defesa pelo espaço que deixam ao julgador para apreciá-las
321

. 

 Apesar de tudo isso, essa autora destaca que os problemas poderão ser solucionados e 

suas normas ajustadas, mediante o seu funcionamento, via sua própria jurisprudência
322

. 

 

 

5.5. O princípio da legalidade e sua adequação às normas do Estatuto de Roma do Tribunal 

Penal Internacional 

 

 

 No presente item, far-se-á uma abordagem específica acerca da aplicação do princípio 

da legalidade no âmbito do direito internacional, bem como do Estatuto de Roma do Tribunal 

Penal Internacional.  

 Evidencie-se, antes de se adentrar no assunto que ora será exposto, que a legalidade 

que se buscou analisar no primeiro capítulo é a legalidade, em sua essência e forma aplicada 

no Brasil e na maioria, senão em todos, os países ocidentais. 
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 O princípio da legalidade não pode hoje ser aplicado como o era há alguns anos atrás. 

Esse princípio não pode mais ser considerado segundo seus métodos tradicionais, uma vez 

que a modernização e a globalização do Direito Penal, através das novas técnicas legislativas, 

bem como da formação de uma ordem jurídica internacional, passaram a requerer também a 

sua evolução. 

 Na Europa, alguns países adotam essa legalidade. Todavia, a Inglaterra, em seu 

sistema do common law, ou do conhecido direito costumeiro, não faz menção expressa ao 

referido princípio. O Código Penal Dinamarquês de 1930 estabelece que um fato é punível 

também quanto “inteiramente assimilável” a determinada incriminação. Na União Soviética, o 

princípio foi suprimido em 1919 e somente voltou a integrar o seu Código Penal em 1960. 

 Assim como em alguns países da Europa, o Direito Internacional por muitos séculos 

não levou em consideração a existência e a necessidade de aplicação da legalidade. Isso 

porque, o Direito Internacional, conforme já mencionado em outros capítulos, é regido pelo 

sistema do common law, fato que por si só justifica a aplicação das normas de forma 

diferenciada, admitindo-se a utilização de alguns instrumentos cujo uso não recebe respaldo 

nos países ocidentais.  No mais, o ferrenho desejo de punição de criminosos de guerra e 

praticante de crimes contra a humanidade, entre outros, levou a comunidade internacional a 

deixar de lado, por certo período, a adoção de alguns princípios.  

 Assim, verifica-se que o Princípio da Legalidade, em sua forma e essência do sistema 

romano-germânico, não foi levado em consideração quando da instituição dos inúmeros 

Tribunais Internacionais, tanto os tido como de exceção, como no caso dos ad hoc, onde seus 

Estatutos trouxeram, por vezes, incriminações cujas denominações eram até então 

inexistentes, como no caso de Nuremberg. Observe-se que todos os tribunais de exceção e 

ad hoc foram instituídos post factum e se utilizaram da analogia e dos princípios gerais do 

direito como forma de obter respaldo legal para a sua existência e para a existência de suas 

decisões, confrontando a legalidade adotada no sistema romano-germânico que não 

recepciona a possibilidade do uso da analogia para prejudicar o indivíduo. O fato para ser 

passível de punição deve estar claramente evidenciado pela norma, bem como a sua sanção, 

previamente estabelecida. 

 Apesar disso, deve-se ter em mente que no plano internacional o bem jurídico tutelado 

está muito além do que aqueles simplesmente preservados pelas normas nacionais. 

 Primeiramente, tem-se delitos que ultrapassam a esfera de um Estado soberano. Ainda 

assim, o bem jurídico tutelado pelas normas internacionais é a comunidade internacional e 

não um grupo definido de indivíduos.  
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 Outrossim, deve-se levar em consideração que a ordem jurídica internacional requer 

uma maior rigidez na aplicação de alguns conceitos de direito internacional, tendo em vista a 

gravidade dos delitos praticados.  

 Portanto, tudo isso deve ser repensado para que não se acuse injustamente uma ordem 

que, em verdade, quando submetida ao crivo de diversos países, foi pela maioria acatada. 

 Waldo Villalpando, parafraseando o texto do Preâmbulo do Projeto de Roma (1998), 

busca relembrar que os crimes internacionais dizem respeito a atrocidades que desafiam a 

imaginação e comovem profundamente a consciência da humanidade 
323

.  

 Mesmo diante de tudo isso, quando da iniciativa de formação de um Tribunal Penal de 

natureza internacional e permanente (Estatuto de Roma do Tribunal Internacional Penal), 

teve-se o devido cuidado, talvez em razão das críticas sofridas pelos demais tribunais 

internacionais, em preservar de alguma forma o princípio da legalidade, conforme será visto 

mais adiante.   

 Evidente que a legalidade não é aplicada do mesmo modo como ocorre no âmbito do 

direito interno ou nacional, mas ao seu modo e com base nas tradições existentes no direito 

internacional. Isso não quer dizer que ele, mais uma vez, está sendo desrespeitado. Muito pelo 

contrário, a aplicação se dá, porém, de forma flexibilizada, no sentido de atender aos anseios, 

tanto dos países que passaram a reconhecer esse tribunal como extensão de sua jurisdição, 

quanto da própria ordem jurídica internacional. 

 Demais disso, até mesmo no que tange aos Tribunais de Nuremberg e Tóquio, 

tribunais conhecidos como de exceção, não houve uma total quebra total da legalidade, haja 

vista que os delitos estabelecidos pelos tribunais em comento já existiam na esfera da 

jurisdição interna dos Estados Soberanos. Significa dizer que os delitos previstos nos 

Tribunais de Nuremberg e Tóquio já estavam previamente definidos nas legislações internas 

dos países, todavia com uma denominação distinta em razão da menor gravidade do fato. 

Nesse sentido, o comportamento delitivo, em verdade, já se encontrava descrito e apenado em 

todas as legislações nacionais, quando praticados individualmente. Os mencionados crimes 

não surgem do nada, apenas passaram a ser introduzidos no plano internacional, em virtude de 

sua repercussão
324

. 

 Isabel Lirola Delgado e Magdalena Martinez sustentam que o princípio da legalidade, 

no plano internacional, só pode ser considerado em seu aspecto material, ou seja, quanto à 
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tipificação das condutas, uma vez que, nessa esfera, a legalidade atinge uma complexidade 

muito maior do que na esfera interna, já que a relação se dará entre dois sujeitos internos, a 

comunidade internacional e o indivíduo
325

. 

 Ressalte-se que três correntes doutrinárias surgem para discutir a respeito da aplicação 

ou não do princípio da legalidade no âmbito do direito internacional penal. Essas teorias 

surgiram em particular para tratar do ocorrido nos Tribunais de Nuremberg e Tóquio. Porém 

nada impede que as mesmas sejam utilizadas para também fundamentar a aplicação da 

legalidade no Tribunal Penal Internacional.  

 A primeira das teorias, utilizada como fonte de defesa para a legitimação dos 

Tribunais de Nuremberg e Tóquio, defende que o direito aplicado pelos Tribunais já existia 

anteriormente e, por isso, a necessidade de se interpretar o princípio da reserva legal à lógica 

do Direito Internacional
326

. Sustenta-se que os crimes contra a paz já estariam previstos no 

Direito Internacional (Pactos de Não Agressão Briand-Kellog e no Ribbentrop-Molotov), e os 

crimes de guerra e contra a humanidade já teriam sido tipificados no direito interno e, em 

especial, os primeiros pelas diversas Convenções de Haia e de Genebra, antes de 1945. Além 

disso, o que houve, em verdade, foi uma condenação moral, existindo razões morais e de 

utilidade internacional que superam o rigor técnico do princípio
327

. 

 A segunda teoria afirma que o princípio da legalidade não pode ser utilizado no âmbito 

do direito internacional por ser este um direito majoritariamente consuetudinário. Essa é a tese 

defendida por Quintano Ripollés, para quem a proteção individual se converte, no plano 

internacional, na proteção do Estado
328

. Para esse autor, a inaplicabilidade da reserva legal 

deverá ser sanada com o surgimento de uma codificação desse direito. 

 Por fim, a terceira e última posição de Kelsen, citado por Japiassú, alega que o Acordo 

de Londres fez com que o princípio da legalidade se tornasse vulnerável, com a previsão de 

sanções individuais em hipóteses em que somente havia previsão de sanções coletivas. 

Todavia, em caso de choques de princípios deve prevalecer o de maior valor que, no caso, 

seria a garantia de segurança de toda a comunidade
329

. Essa posição toma como base o fato de 
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que os crimes internacionais afetam os bens jurídicos supra-individuais e que ultrapassam a 

esfera dos Estados Nacionais. 

 A segunda assertiva, corrente defendida por Quintano Ripollés, foi a que serviu como 

base para a formação do Estatuto de Roma.  

 De todo modo, a preocupação em se estabelecer um Tribunal eficiente, capaz de 

agradar a maioria e isento em sua grande parte de críticas, diferentemente do que ocorreu nos 

tribunais anteriores, resultou na inserção de alguns princípios de direito interno no Estatuto de 

Roma do Tribunal Penal Internacional, conforme já dito anteriormente. E dentre esses 

princípios, pode-se vislumbrar o da legalidade. 

 Para Cherif Bassiouni, a preocupação, inclusive, para a exigência de conformidade 

com o princípio da legalidade dos crimes e castigos é evidente nos artigos, tendo sido o 

Estatuto preciso nas formulações de seus preceitos
330

. 

 O princípio do nullum crimen sine lege foi inscrito nos artigos 11, 22, 23 e 24 na 

legislação do Tribunal Penal Internacional.   

 Na verdade, o artigo 11 do TPI trata diretamente sobre outro princípio que está 

interligado, de certo modo com a legalidade, que é a proibição de instituição de tribunal de 

exceção. Não se pode criar um tribunal para julgar fatos já ocorridos (post factum), que 

anteriormente à sua criação não eram tipificados como criminosos.  

 Da análise do artigo em comento, ainda, extrai-se que fica ressalvada a jurisdição do 

Tribunal para julgar os crimes praticados após a entrada em vigor do Estatuto. Nesse sentido, 

o Tribunal Penal Internacional somente se fará dotado de legitimidade para apurar um 

determinado fato, se este tiver sido praticado após a sua entrada em vigor no país onde o 

mesmo foi realizado. Necessário relembrar que a vigência do Estatuto se dará imediatamente 

após a ratificação do Tratado pelo Estado-Parte, em virtude da prevalência da jurisdição 

automática, salvo oposição do País signatário nas hipóteses do artigo 124 do Estatuto.   

 Tem-se, assim, a observância da anterioridade da lei que garante a aplicação das 

normas do Estatuto tão somente após a ratificação por parte do Estado. Contudo, como no 

âmbito do direito internacional está a tratar-se de delitos supranacionais, um Estado que 

porventura venha a fazer a sua adesão ao Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional 

poderá assinar uma declaração de aceitação, depositando-a junto ao Secretário, consentindo 

que o Tribunal exerça a jurisdição sobre os crimes previstos no art. 5º, do Estatuto, em 
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conformidade com o § 3º do art. 12 (vide artigo 11.2), permitindo-se, in casu, a atuação 

retroativa desse Tribunal de forma excepcional. Confira-se 

 

Se a aceitação da competência do Tribunal por um Estado que não seja Parte 

no presente Estatuto for necessária nos termos do parágrafo 2o, pode o 

referido Estado, mediante declaração depositada junto do Secretário, 

consentir em que o Tribunal exerça a sua competência em relação ao crime 

em questão. O Estado que tiver aceito a competência do Tribunal colaborará 

com este, sem qualquer demora ou exceção, de acordo com o disposto no 

Capítulo IX
331

. 

 

 O artigo 22 desse mesmo Estatuto, por sua vez, dispõe em seu título dos preceitos do 

nullum crimen sine lege, in verbis:  

 

Artigo 22 

Nullum crimen sine lege 

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
332

.  

  

 Já o artigo 24, a seu turno, trata de um dos corolários do princípio da legalidade, a 

saber: irretroatividade da lei. Dessa maneira, colaciona-se seu texto para melhor elucidação: 

 

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
333

.   
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 A irretroatividade é fundamental ao Direito Penal, segundo David Augusto Fernandes, 

uma vez que busca proteger a segurança jurídica. “Tem um claro sentido protetor, 

significando que, em caso de mudança da norma, a que for mais favorável será aplicada”
334

. 

 Primeiramente, verifica-se a aplicação da reserva legal, mediante o artigo 22 e 24, e 

suas vertentes já estudadas anteriormente. O princípio é aplicado em todas as suas exigências, 

quais sejam lex scripta, lex stricta, lex praevia e lex certa. Com tal afirmação quer-se dizer 

que, para fins de responsabilização criminal baseada na competência do Tribunal Penal 

Internacional, a lei deverá ser escrita anteriormente ao ato criminoso cometido e deverá ser 

clara e de fácil compreensão para todos aqueles que querem conhecê-la, não abrindo margens 

para ambigüidades e dúvidas quanto ao seu âmbito de incidência. 

 Nesse sentido, o princípio será reconhecido, no âmbito do TPI e os delitos serão 

devidamente enumerados no artigo 5º, aproximando-se do sistema romano-germânico
335

. 

 Dentre os delitos, podem ser mencionados como sendo da competência do TPI os 

crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão
336

. 

As definições desses delitos, com exceção da agressão, podem ser encontradas nos artigos 6º, 

7º e 8º do Estatuto. 

 A preocupação com a preservação da legalidade se faz tão presente nas normas do 

Estatuto que ficou estabelecido que o TPI não poderá exercer jurisdição sobre o crime de 

agressão, enquanto não definido os seus elementos. Demonstra-se, nesse sentido, a aplicação 

do nullum crimen sine lege scripta, ou seja, só haverá crime se a lei descrever a conduta como 

tal de forma clara e precisa. 

 Segundo Luciana Boiteux vários são os motivos para ausência de definição do delito 

de agressão, a saber:  

 

ausência de interesse dos Estados, diante dos diversos 

questionamentos que envolvem a definição, em especial do papel do 

Conselho de Segurança, a quem caberia dizer quando um ato 

caracterizaria uma agressão; problemas decorrentes da co-relação 

direta entre uma agressão de um país como ato de Estado, e a 

interferência deste julgamento político na configuração do crime de 
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agressão, que admite somente a responsabilidade individual. Além 

disso, o fato de inexistir convenção internacional sobre o tema tem 

dificultado ainda mais a solução da controvérsia
337

. 

  

 Ainda, conforme descrição dos artigos 70 e 71, o TPI poderá atuar nos crimes contra a 

administração da justiça do próprio Tribunal: falso testemunho perante a Corte, fraude 

processual, corrupção de testemunhas, destruição ou alteração de provas, corrupção e ameaça 

a funcionários e solicitação ou aceitação de suborno por funcionários do tribunal. 

 No artigo 23, também se tem o reconhecimento da legalidade, todavia no que tange ao 

nulla poena sine lege (cominação das penas), que somente poderá se dar conforme as 

disposições do referido Estatuto. Veja-se artigo 23 do Estatuto: 

 

Artigo 23 

Nulla poena sine lege 

Qualquer pessoa condenada pelo Tribunal só poderá ser punida em 

conformidade com as disposições do presente Estatuto
338

. 

 

 As penas previstas no Estatuto são previamente determinadas a partir de seu art. 77, 

dando-se uma segurança jurídica na sua aplicação e garantindo ao réu meios de saber e de se 

defender das ditas sanções – garantias ligadas à liberdade e dignidade humana em um estado 

Democrático de Direito.  

 No entender de alguns autores, como Renata Mantovani de Lima e Marina Martins da 

Costa Brina, o sistema de penas do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional fere o 

princípio em comento. Isso porque, não há no Estatuto especificações de sanções distintas 

para os crimes de competência do Tribunal
339

, o que geraria uma incerteza e insegurança 

jurídica. Para uma maior elucidação, colaciona-se o art. 77 do Tribunal Penal Internacional: 

 

Artigo 77.º 

Penas aplicáveis 

1 - Sem prejuízo do disposto no artigo 110.º, o Tribunal pode impor à pessoa 

condenada por um dos crimes previstos no artigo 5.º do presente Estatuto 

uma das seguintes penas: 
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a) Pena de prisão por um número determinado de anos, até ao limite máximo 

de 30 anos; ou 

b) Pena de prisão perpétua, se o elevado grau da ilicitude do fato e as 

condições pessoais do condenado o justificarem. 

2 - Além da pena de prisão, o Tribunal poderá aplicar: 

a) Uma multa, de acordo com os critérios previstos no Regulamento 

Processual; 

b) A perda de produtos, bens e haveres provenientes, direta ou 

indiretamente, do crime, sem prejuízo dos direitos de terceiros que tenham 

agido de boa fé
340

. 

  

 Observe-se que o citado artigo difere dos sistemas legalistas, nos quais a quantidade de 

pena para cada delito é limitada conforme a proporção da conduta praticada, por meio de uma 

escala penal. O artigo 77 não individualiza as penas conforme o delito praticado, o que 

poderia, de certo modo, entrar em confronto com a garantia da legalidade.  

 Quanto ao tema, Luiz Luisi acrescenta em sua obra que a questão da não 

individualização da pena serviu, de certo modo, como empecilho para a ratificação, à época, 

do Tratado no caso brasileiro: 

 

No caso brasileiro os empecilhos à ratificação não se restringem ao problema 

da disposição que no Estatuto prevê a reclusão perpétua. O conflito também 

se verifica por não ter o Estatuto individualizado a pena para cada um dos 

tipos penais nele previstos. Preferiu a fórmula indeterminada no artigo 77, 

onde se noticia apenas o mínimo e o máximo da pena aplicáveis 

genericamente e indistintamente a todos os delitos. Não leva em conta a 

especificidade de cada tipo penal. A maior ou menor relevância do bem 

jurídico tutelado. Não considera a maior ou menor gravidade da ofensa que 

especificamente cada um dos diferenciados fatos descritos como delitos 

acarreta aos diferentes bens jurídicos protegidos nos artigos 6, 7 e 8 do 

Estatuto
341

. 

 

 Continua, ainda, o autor a expressar que esse impasse criado seria algo de evidência 

induvidosa e insuperável, estando a exigir uma nova Constituição Brasileira ou uma nova 

redação do artigo 77 do Estatuto
342

. 

 Para Luiz Luisi, por não ter individualizado a pena para cada crime, e por ter deixado 

uma larga e inaceitável faixa de discricionariedade ao Juiz, inclusive na aplicação da pena de 

prisão perpétua, o Estatuto não consagrou estritamente a legalidade penal
343

. 
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 Apesar das contribuições ofertadas por Luiz Luisi com suas considerações, esse autor 

não foi capaz de prever que o Estatuto do TPI poderia ser devidamente recepcionado, como 

de fato o foi, pela Constituição brasileira através de uma Emenda Constitucional, legitimando 

o âmbito de sua atuação no Brasil sem a necessidade de elaboração de novo texto 

constitucional. 

 Outrossim, não se pode esquecer de elucidar que todos os delitos previstos no estatuto 

estão valorados em pé de igualdade em razão de sua gravidade. Por isso, completamente 

desnecessário o estabelecimento de um limite mínimo e máximo para cada um dos tipos 

penais. 

 Todos os delitos delineados no Estatuto são de mesma proporção, ou seja, dizem 

respeito a bens jurídicos de igual valor, não havendo sobreposição de um ou outro delito, 

significando dizer que não há necessidade de se estabelecer um limite máximo para cada um 

deles. 

 Demais disso, o fato de não se estabelecer um mínimo e um máximo de pena não 

confronta o princípio da legalidade, uma vez que a pena não deixou de ser cominada ou 

prevista. 

 Ademais, não seria fundamental o indivíduo saber antecipadamente a pena, pois, 

diante da natureza dos crimes internacionais, bastaria saber que os mesmos já estariam 

previstos, podendo lhe ser aplicada uma penalidade severa. 

 O entendimento da insegurança jurídica em virtude da exposição genérica das penas 

também já resta por superado, inclusive, como já mencionado, em virtude da ordem jurídica 

formadora do Tribunal que se baseia, aliás, em um sistema híbrido, com preceitos do direito 

romano-germânico (civil law) e do sistema anglo-saxão (common law) ou dos direitos 

costumeiros, se aproximando do denominado sentencing anglo-saxão
344

. 

 Desse modo, acrescenta Kai Ambos que o “princípio nulla poena apresenta-se apenas 

como complementar ao sistema”, interpretado conforme o próprio direito internacional, sendo 

papel de sua jurisprudência fixar um padrão a ser seguido para determinação da pena
345

. 

 O Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, como sistema híbrido que é, 

dotado de normas dos sistemas romano-germânico e anglo-saxão, buscou conciliar e atender 
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aos anseios de toda uma comunidade internacional, esperançosa na luta por aqueles delitos 

mais graves, porém receosa quanto a possibilidade de intervenção em sua jurisdição de um 

Tribunal até então desconhecido. Trata-se de um Tratado que foi aprovado em meio a uma 

série de compromissos firmados pelos povos das mais diversas nações, com diferentes 

culturas e tradições. 

 Nesse sentido, a “opção pelo sistema de ‘sentencing’, típico do direito anglo-saxão, 

como vem sendo aplicado pelos bem sucedidos tribunais internacionais ad hoc, não viola a 

máxima nulla poena, mas apenas segue outra tradição jurídica”
346

. 

 Igualmente, o fato de não ter sido estabelecido um mínimo de pena aplicável ao caso 

não pode consistir tampouco como um problema no Brasil, uma vez que essa estratégia 

legislativa está prevista no Código Eleitoral (Lei n.º 4.717/1965), deduzindo-se pela sua 

legitimidade
347

. 

 Não há o que se discutir quanto à presença da busca pela preservação do princípio da 

legalidade. É certo que a sua aplicação se dará de uma forma flexibilizada, permitindo o 

Tribunal, através de seu Estatuto, algumas exceções. 

 No entanto, já foi dito que a ordem internacional é uma ordem diferenciada que vai 

lidar com os delitos que ultrapassem a esfera de um Estado soberano. No mais, os princípios 

devem se adequar à ordem jurídica que integram, sendo exatamente esse o motivo da maior 

relativização concedida à legalidade. 

 Kai Ambos acentua de forma clara a questão da ordem jurídica diferenciada com base 

no direito costumeiro. Veja-se 

 

Por outro lado, a referência ao direito internacional vigente e aos princípios 

gerais do direito, assim como aos delitos de direito comum, põe em claro que 

não é necessário que se trate de normas de proibição escritas; assim o direito 

consuetudinário internacional não escrito e os princípios gerais do direito 

satisfazem o princípio da proibição da retroatividade
348

. 

 

 O mesmo, ainda, faz menção ao fato de que em sede de direito penal internacional se 

há de tolerar um determinado grau de insegurança
349

. 
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 Para Carlos Eduardo Adriano Japiassú:  

 

Por assim ser, é possível concluir que o princípio da legalidade apresenta 

maiores complexidades no direito internacional do que na esfera nacional. 

Assim, não pode o que foi definido em Roma ser restringido a uma mera 

violação, que significaria desconhecer as especificidades do direito penal 

internacional. Por isso, não parece ter havido qualquer violação 

constitucional que levasse à inadequação entre Estatuto de Roma e lei 

brasileira
350

. 

 

 Do mesmo modo é o entender de Valério de Oliveira Mazzuoli, no sentido de inexistir 

qualquer conflito entre o estatuto de Roma e o princípio da legalidade previsto na ordem 

jurídico-brasileira
351

.  

 Assim, conforme tudo o que já se expôs no presente capítulo, a legalidade é aplicável 

no âmbito do Tribunal Penal Internacional, todavia, de forma flexibilizada, de modo a atender 

aos anseios da ordem jurídica internacional a que faz parte. 
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CONCLUSÃO 

 

 Na presente dissertação examinou-se a aplicabilidade do princípio da legalidade, por 

meio da natureza de sua essência e de seus conceitos, à luz do Estatuto de Roma do Tribunal 

Penal Internacional. Isto é, objetivou-se identificar se a garantia da legalidade teria sido 

preservada pelo TPI e chegou-se a conclusão de que os seus elementos estão previstos nos 

preceitos normativos do Estatuto, porém de forma flexibilizada ou relativizada. 

 Restou demonstrado, ao longo do trabalho, que o Estatuto de Roma do Tribunal Penal 

Internacional buscou preservar, a seu modo, a aplicação do princípio da legalidade. Evidente 

que essa garantia não foi aplicada da mesma forma que no sistema romano germânico. Isso 

porque, constatou-se a adoção de um sistema híbrido por parte dos preceitos que integram o 

estatuto desse Tribunal, significando dizer que a garantia constitucional da legalidade foi 

flexibilizada.  

 Antes de serem expostas tais conclusões, deve-se tecer alguns comentários que 

fundamentam a problemática.  

 Diferentemente do que ocorre no âmbito interno dos Estados, o sistema legal do 

direito internacional é descentralizado e horizontalizado, restando ausente uma entidade 

legislativa internacional centralizada e estruturada hierarquicamente. No mais, as normas 

internacionais são produtos de uma evolução da sociedade internacional que, na necessidade 

de propiciar uma melhoria nas condições da humanidade, bem como na eficácia da repressão 

aos crimes que ultrapassam a esfera de um Estado Soberano, resolve se unir para alcançar tais 

objetivos. 

 Por tal motivo, o direito internacional guia-se pelo sistema da common law, onde 

impera o costume, formado por sua vez pelos seus dois elementos essenciais: corpus (também 

conhecido como usus, uma prática social reiterada e constante) e o animus (a convicção da 

respectiva obrigatoriedade, como se estivesse a obedecer a uma norma geral e abstrata) e os 

acordos multilaterais, na forma de tratados e convenções. Ainda, exerce esse direito 

internacional costumeiro, um importante papel na formação de normas de Ius Cogens, ou 

seja, de normas de direito cuja imperatividade se realiza na aceitação e reconhecimento pela 

comunidade internacional dos Estados como um todo, como norma da qual nenhuma derrogação é 

permitida e que só pode ser modificada por norma ulterior de Direito Internacional geral da mesma 

natureza, bem como na formação dos princípios gerais do Direito Internacional.  

 É sabido que o princípio da legalidade dos crimes e das penas, em sua fórmula latina 

do nullum crimen nulla poena sine lege praevia, se desdobra em quatro outros princípios, 
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também denominados de corolários da legalidade: 1) proibição da edição das leis retroativas 

que fundamentem ou agravem a punibilidade; 2) proibição do agravamento ou fundamentação 

da punibilidade pelo direito consuetudinário; 3) proibição da fundamentação ou do 

agravamento da punibilidade pela analogia; 4) proibição de leis penais indeterminadas.  

 Se tomado como base tais preceitos, verificar-se-á que a legalidade é incompatível 

com o sistema adotado no direito internacional, haja vista que a fonte primordial desse ramo 

do direito é o costume (common law do sistema anglo-saxônico) cujo uso, salvo para 

beneficiar o réu, é terminantemente proibido nos sistemas dos países ocidentais com cultura e 

tradições romano-germânica.  

 Contudo, através dos estudos realizados, observou-se, que o Estatuto de Roma do 

Tribunal Penal Internacional é fruto de uma ordem jurídica internacional dotada do costume 

como uma de suas fontes principais. Ressalte-se, inclusive, que a sua formação não ocorreu de 

forma instantânea, mas através de uma evolução lenta e gradativa dos conceitos de direito 

internacional, na esperança de se conseguir propiciar uma maior preservação da humanidade e 

de seus direitos, bem como na eficácia da repressão aos crimes que ultrapassam a esfera de 

um Estado Soberano. Fala-se em evolução lenta e gradativa porque as Nações custaram a 

reconhecer a necessidade da formação de um tribunal penal internacional permanente. Foi 

necessário que os povos presenciassem diversas cenas de barbárie, violência e destruição da 

humanidade em massa, com a conseqüente tentativa sem êxito de punição de seus 

responsáveis, para que os Estados pudessem chegar a um consenso em ceder parte de suas 

soberanias, a fim de dar lugar à formação de um tribunal permanente para julgamento de 

delitos internacionalizados e incluídos no âmbito de sua competência. 

 Nesse sentido, verificou-se como se deu a formação dessa nova ordem jurídica 

internacional penal e chegou-se a constatação de que a mesma trazia preceitos 

correspondentes ao sistema da common law. Contudo, há que se verificar que diversos foram 

os Estados que atuaram contribuindo na formação dessa nova estrutura jurídica, motivo pelo 

qual não pôde prevalecer, tão somente, regras concernentes a um único sistema. O Tribunal 

tinha que atender aos anseios de toda uma comunidade internacional e necessitava, 

consequentemente, da anuência do maior número possível de Nações para o seu 

estabelecimento. 

 Outrossim, já se tinha tido diversas experiências anteriores com a formação dos 

tribunais de exceção e dos tribunais ad hoc, cujas legitimidades foram bastante combatidas e 

criticadas em razão da alegação de não cumprimento dos princípios penais. Nesse sentido, 
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objetivou-se formar uma ordem jurídica internacional em matéria penal, isenta de tantas 

críticas e preconceitos. 

 Surge, então, o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, formado por um 

sistema híbrido, englobando parte do sistema romano-germânico e parte do sistema anglo-

saxônico. Apesar disso, esse instrumento ainda vem sendo alvo de críticas (talvez não tanto 

quanto às sofridas pelos tribunais de exceção e ad hoc), principalmente no que tange à 

aplicação da legalidade. 

 Cumpre destacar que o princípio da legalidade foi devidamente resguardado nas 

normas que regem o Tribunal Penal Internacional, tendo sido o Estatuto preciso nas 

formulações de seus preceitos. O princípio do nullum crimen sine lege pode ser vislumbrado 

nos artigos 11, 22, 23 e 24 na legislação do Tribunal Penal Internacional.  Saliente-se que tais 

artigos trazem em seu bojo a previsão da legalidade no que tange a necessidade de existência 

de lei prévia, necessidade de existência de norma escrita, proibição do uso da analogia e 

irretroatividade da lei penal.  

 Nesse sentido, o princípio será reconhecido no âmbito do TPI e os tipos penais serão 

devidamente enumerados no artigo 5º, aproximando-se do sistema romano-germânico. São 

tipos penais, assim, da competência do TPI os crimes de genocídio, crimes contra a 

humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão. Cada um desses delitos encontram-se 

delineados nos artigos 6º, 7º e 8º do Estatuto, salvo o delito de agressão, uma vez que não se 

conseguiu chegar a um consenso quanto a sua definição. De todo, restou estabelecida a 

inaplicabilidade da jurisdição do TPI sobre esses delitos, enquanto não configurada a sua 

conceituação. 

 A problemática que gira em torno da legalidade reporta-se ao corolário do nulla poena 

sine lege (cominação das penas), pois, no entender de alguns autores, como Renata Mantovani 

de Lima e Marina Martins da Costa Brina, o sistema de penas do Estatuto fere tal princípio. 

Tentou-se argumentar que a legalidade estava sendo infringida em virtude da não 

especificação no Estatuto de sanções distintas para os crimes de competência do Tribunal, o 

que geraria uma incerteza e insegurança jurídica.  

 Frise- se, no entanto, que o fato do Tribunal não proceder com o estabelecimento de 

um mínimo e um máximo de pena não confronta o princípio da legalidade, uma vez que a 

pena não deixou de ser cominada ou prevista. Demais disso, a legalidade com relação às 

penas apresenta-se, apenas, como complementar ao sistema, cabendo a jurisprudência do TPI 

fixar um padrão a ser seguido para sua determinação. Outrossim, não se pode esquecer de 

elucidar que todos os delitos previstos no estatuto estão valorados em pé de igualdade em 
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razão de sua gravidade. Por isso, completamente desnecessário o estabelecimento de um 

limite mínimo e máximo para cada um dos tipos penais. 

 Todos os delitos delineados no Estatuto são de mesma proporção, ou seja, dizem 

respeito a bens jurídicos de igual valor, não havendo sobreposição de um ou outro delito, 

significando dizer que não há necessidade de se estabelecer um limite máximo para cada um 

deles. 

 Assim, resta superado o entendimento da insegurança jurídica em virtude da exposição 

genérica das penas, inclusive porque, já comprovou-se na presente dissertação que a ordem 

jurídica formadora do Tribunal se baseia em um sistema híbrido, com preceitos do direito 

romano-germânico (civil law) e do sistema anglo-saxão (common law) ou dos direitos 

costumeiros. 

 Apesar disso, deve-se ter em mente que no plano internacional o bem jurídico tutelado 

está muito além do que aqueles simplesmente preservados pelas normas nacionais. 

Primeiramente, tem-se delitos que ultrapassam a esfera de um Estado soberano. Ainda assim, 

o bem jurídico tutelado pelas normas internacionais é a comunidade internacional e não um 

grupo definido de indivíduos. No mais, a ordem jurídica internacional requer uma maior 

rigidez na aplicação de alguns conceitos de direito internacional, tendo em vista a gravidade 

dos delitos praticados.  

 Portanto, tudo isso deve ser repensado para que não se acuse injustamente uma ordem 

que, em verdade, quando submetida ao crivo de diversos países, foi pela maioria acatada. 
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