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RESUMO 

 
 
Este trabalho analisa a previsão da obediência hierárquica no Estatuto do Tribunal Penal 
Internacional e no direito brasileiro. O objetivo principal deste estudo é verificar a 
possibilidade jurídica de aplicação da previsão da obediência hierárquica do Estatuto do 
Tribunal Penal no Brasil. Para tanto, investigou-se o percurso histórico da culpabilidade e sua 
face principiológica, o surgimento e a evolução do instituto da obediência hierárquica, além 
do modo que tal excludente é tratada nos Ordenamentos Jurídicos de outros Estados. Com 
base nos aspectos teóricos da literatura especializada, demonstrou-se que o conceito de 
culpabilidade e, consequentemente, a obediência hierárquica, foi elaborado dentro de uma 
regulamentação penal que ainda não buscava a proteção de bens de natureza supra-individual, 
sendo, portanto, insuficiente para o cenário social atual. Ademais, a investigação debruçou-se 
sobre a evolução do Direito Penal Internacional, demonstrando que a regra da 
desconsideração da obediência hierárquica nesse âmbito surgiu juntamente com o Estatuto do 
primeiro Tribunal Internacional Penal que efetivamente puniu (Tribunal de Nuremberg) e que, 
por sua plena adequação, repetiu-se, de forma bastante semelhante, nos Estatutos dos 
Tribunais posteriores, inclusive, do Tribunal Penal Internacional. Além disso, a partir da 
exposição do Estatuto do Tribunal Penal Internacional, apresenta-se a importância e os 
objetivos do Tribunal Penal Internacional, imprimindo a idéia de indispensabilidade da regra 
da desconsideração da obediência hierárquica para o alcance desses fins.  Na sequência, são 
lançadas justificativas teóricas, legislativas e jurisprudenciais, firmando o entendimento da 
possibilidade jurídica da aplicação da regra da desconsideração da obediência hierárquica 
prevista no Estatuto do Tribunal Penal no Brasil Com esta análise, comprova-se que, não 
obstante a inexistência, no direito brasileiro, de uma regulação específica sobre a regra de 
desconsideração da obediência hierárquica em relação aos crimes previstos no Estatuto do 
Tribunal Penal Internacional, há atualmente, possibilidade jurídica da aplicação dessa norma 
internamente. 

 

 

Palavras-chave: Obediência hierárquica. Culpabilidade. Direito Penal Internacional. Tribunal 
Penal Internacional. Regulamentação diferenciada. 
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ABSTRACT 

 

This study examines the prediction of hierarchical obedience in the Statute of the International 
Criminal Court and the Brazilian law. The main objective of this study is to verify the legal 
possibility of applying the prediction of hierarchical obedience of the Statute of the Criminal 
Court in Brazil. Therefore, it investigates the historical background of guilt and its principal 
face, the arising and evolution of the Institute of hierarchical obedience, besides the way that 
such exclusion is treated in the legal systems of other states. Based on the theoretical aspects 
of literature, it demonstrates that the concept of guilt and therefore the hierarchical obedience, 
was drafted within a criminal legislation which has not yet sought the protection of property 
of supra-individual nature, and therefore insufficient for the current social scene.Moreover, 
the investigation focus on the evolution of international criminal law, demonstrating that the 
rule of disregard of hierarchical obedience in this area came with the first Statute of the 
International Criminal Court which effectively punished (Nuremberg Tribunal) and that for its 
full adequacy, repeated, in a similar manner, in the following Statutes of the Tribunals, 
including the International Criminal Court. Besides that, from the exposure of the Statute of 
the International Criminal Court, shows the importance and objectives of the International 
Criminal Court, imprinting the idea of indispensability of the rule of disregard of hierarchical 
obedience to achieve these ends. Following are launched theoretical, legislative and 
jurisprudencial justifications, confirming the understanding of the legal possibility of applying 
the rule of disregard of hierarchical obedience provided under Criminal Court Statute in 
Brazil. With this analysis it proves that, notwithstanding the absence in Brazilian law, a 
specific regulation on disrespect of the rule of hierarchical obedience relating to crimes under 
the Statute of the International Criminal Court, there are currently legal possibility of applying 
this norm internally. 
   
  
Keywords: Hierarchical Obedience. Culpability. International Criminal Law. International 
Criminal Court. Differentiated regulation. 
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INTRODUÇÃO 
  

 

São grandes os entraves existentes na doutrina no que diz respeito às relações entre o 

Direito Penal interno e o Direito Internacional Penal. O grande avanço que houve no Direito 

Internacional Penal, com a instituição do Tribunal Penal Internacional, trouxe consigo a 

necessidade de intensificação dos estudos acerca da sua compatibilidade com o Direito Penal 

interno dos Estados, assim como a indispensabilidade da adoção de novos conceitos que 

eram, muitas vezes, impensáveis.  

A dogmática penal que está contida em todos os diplomas penais ocidentais foi 

elaborada a partir do iluminismo e desenvolvida no século XIX. Na segunda metade desse 

século, iniciou-se as construções a respeito da antijuridicidade, com Franz von Liszt. Já a 

tipicidade, surgiu no começo do século XX, em 1906, a partir de Ernest von Beling. Em ano 

posterior, a partir da obra de Reinhard Frank, a culpabilidade adquiriu conceito científico.1 

Quando lançamos nosso olhar no Direito Internacional Penal, é possível perceber 

mais nitidamente que a dogmática penal que tradicionalmente conhecemos teve fundamento 

diverso do utilizado para a elaboração do delito internacional.  

Nela (dogmática penal tradicionalmente conhecida), a ideia de que uma pessoa 

pertence como sujeito de direito a um Estado específico, possuidor de soberania, foi o início e 

a própria base de criação do conceito de crime a partir dos seus elementos. Não se cogitava a 

existência de bens jurídicos de natureza supra-individual ou aqueles, cuja violação atinge toda 

a humanidade, que serviram, diga-se de passagem, como base material para a conceituação do 

crime no Direito Penal Internacional. 

Como não poderia ser diferente, a dogmática penal brasileira seguiu essa mesma 

orientação. Não foi criada de maneira a se harmonizar com os anseios e normas pertencentes 

ao Direito Internacional Penal, voltando-se, predominantemente, para garantir o indivíduo em 

relação ao Estado.  
                                                 
1 Hodiernamente, muito embora a minoria da doutrina defenda a teoria bipartida do delito, não restam dúvidas de 
que o Direito Penal brasileiro adota o conceito tripartido, criado pelo Direito alemão e positivado a partir da Lei 
7209/84. Há explícita referência ao tipo, à tipicidade, à antijuridicidade, assim como, à culpabilidade, no atual 
Código Penal brasileiro. 
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Nesse quadro, naturalmente, o resultado foi a ausência de conformação da dogmática 

penal brasileira com as normas e necessidades do Direito Internacional Penal. A obediência 

hierárquica é um dos institutos que demonstra a citada desconformidade, sendo, 

especificamente, esse, o problema que o presente trabalho procura trazer contribuições. 

A partir de 2002, com a edição do Decreto Legislativo nº 4.388, que trouxe para o 

ordenamento brasileiro as normas referentes ao Direito Internacional Penal e ainda, com a 

inclusão, por meio da Emenda Constitucional nº 45/2004, do parágrafo 4º ao artigo 5º da 

Constituição Federal de 1988, que concedeu status constitucional a submissão do Brasil à 

jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a questão da investigação das implicações da 

aplicação do Estatuto do Tribunal Penal Internacional, no Brasil, tornou-se ainda mais 

imperiosa. 

Nesse sentido, a análise da dogmática penal brasileira em face do Estatuto do 

Tribunal Penal Internacional é premente, posto que esse último já gera efeitos no 

ordenamento jurídico brasileiro. Contudo, em virtude da inviabilidade de um estudo que 

abranja a dogmática penal brasileira como um todo, foi necessário traçar um corte 

epistemológico, objetivando o aprofundamento da pesquisa. Mesmo sabendo que a dogmática 

penal brasileira abarca a teoria da pena, a teoria da lei penal e a teoria do crime, estudaremos a 

teoria do crime, tendo como objeto específico de investigação, como dito, a obediência 

hierárquica.  

É analisada, a partir da avaliação da formação e dos anseios da jurisdição penal 

internacional, a possibilidade de conformação do Estatuto do Tribunal Penal Internacional 

com a dogmática penal brasileira, no que concerne à obediência hierárquica, uma vez que o 

primeiro diploma a desconsidera e o segundo, não. 

Para tanto, estudamos a forma como o Estatuto do Tribunal Penal Internacional e a 

dogmática penal brasileira entendem a culpabilidade, aprofundando a análise no tocante ao 

instituto da obediência hierárquica, assim como o modo de resolução da desconformidade 

existente entre as normas dos dois diplomas, no que concerne ao referido instituto. 

Buscamos evidenciar que a instituição do Tribunal Penal Internacional não coloca 

para trás, mesmo que parcialmente, a construção e o firmamento do conceito de culpabilidade 

no Direito Penal brasileiro, que envolve, inevitavelmente, a ideia de limitação do poder de 
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punir estatal, mas sim, a partir das necessidades supra-estatais, acrescenta novos 

procedimentos tão somente utilizáveis quando as leis internas sejam incapazes de reprimir 

crimes que afetam toda a humanidade.  

Nesse diapasão, pregamos que, ao invés de supressão, há a ampliação da dogmática 

penal, pois o estudo da culpabilidade torna-se mais amplo e complexo, uma vez que não será 

sempre que a existência da obediência hierárquica irá dar ensejo à exclusão da culpabilidade 

e, por conseguinte, do crime. 

Toda a referida análise é predominantemente de cunho teórico, para tanto, foram 

feitas pesquisas na bibliografia nacional e, por se tratar de matéria de natureza global, também 

se adotou como instrumento de estudo a doutrina estrangeira. 

Primeiramente, estuda-se a culpabilidade. Esse elemento do crime é analisado como 

garantia do indivíduo em relação ao direito de punir do Estado. Por sua indispensabilidade 

para a devida compreensão do instituto visto por o referido prisma, é feita uma abordagem 

acerca da história da culpabilidade e, consequentemente, da evolução do seu conceito, sempre 

demonstrando e enfatizando a suficiência das suas previsões, apenas no âmbito interno do 

Estado.  

Feita essa análise, é apresentada a obediência hierárquica inserida no Direito Penal 

brasileiro e em outros Estados (Espanha, Portugal, Argentina, Alemanha e França), momento 

em que também são expostos os motivos da existência desse elemento como causa de 

exclusão da culpabilidade, a fim de evidenciar que, pela forma diferenciada em que são 

cometidos a grande maioria dos crimes internacionais reprimidos pelo Tribunal Internacional 

Penal, a exclusão por obediência hierárquica apenas deve ser aplicada aos crimes que somente 

o Estado tenha o interesse de punir. 

Posteriormente, com o fim de introduzir o estudo do Tribunal Penal Internacional, é 

feita uma análise do percurso histórico do Direito Internacional Penal, onde são expostos os 

primeiros passos desse ramo do direito, assim como, aspectos do Tribunal de Nuremberg, do 

Tribunal de Tóquio, do Tribunal para Ruanda e do Tribunal para a ex-Iugoslávia. 

No quarto capítulo, são apresentados alguns dados sobre o Tribunal Penal 

Internacional, como o seu surgimento, o seu modelo jurisdicional, os princípios, crimes, penas 
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e os procedimentos previstos no seu Estatuto, além dos anseios de uma Corte Internacional 

permanente. Demonstra-se, dessa forma, a imprescindibilidade de um sistema de verificação 

da existência do crime diferenciado em relação ao adotado pelo Brasil. 

Finalmente, feitos todos os esclarecimentos necessários acerca da obediência 

hierárquica no âmbito interno e do Tribunal Penal Internacional, dedica-se um capítulo para a 

investigação das implicações da aplicação do Estatuto do Tribunal Penal Internacional, que 

desconsidera a obediência hierárquica, no Brasil, que, por sua vez, contempla o referido 

elemento.  

O citado item visa a despertar no leitor a ideia de que a devida conscientização da 

importância da preservação dos direitos protegidos pelo Tribunal Internacional, por meio de 

uma proteção efetiva, inevitavelmente, faz com que a compatibilidade com institutos internos 

propostos à resolução de questões, também internas, sejam preteridas. Nesse sentido, pensar o 

inverso ou visualizar um sistema indispensável à consecução penal internacional como 

supressor de garantias internas do individuo, acarretaria um retorno à ineficácia dos antigos 

tratados que tinham apenas em sua teoria a repressão dos crimes internacionais. 

Vem à tona, nesse momento, a ideia de que ônus dessa nova posição do indivíduo no 

cenário internacional, como possuidor de direitos e deveres, é o aumento da complexidade das 

ordens interna e externa, bem como a necessidade de uma visão mais ampla e do real sentido 

de suas normas. Isso, sob pena de inviabilizar o alcance de um dos grandes objetivos do 

Tribunal Penal Internacional: que as consequências da pena sejam suportadas por quem 

praticou os crimes tipificados no Estatuto do Tribunal Penal Internacional. 

Diante disso, nos dias atuais, em que a evolução do direito internacional começa a 

caminhar mais rapidamente, apresenta-se indispensável para evitar um retrocesso, ter uma 

visão ainda mais contextualizada do Direito Penal, observando a natureza dos bens jurídicos e 

a forma eficaz de proteção, que compreende não só a punição per se, mas também a 

retribuição direta àqueles que concorreram para a prática da ação criminosa. 

Diferente do fixado nos Estatutos dos dois Tribunais ad hoc, ex-Iugoslávia e Ruanda, 

onde se determinou a primazia da jurisdição internacional sobre a nacional, no Tribunal Penal 

Internacional foi estabelecido o princípio da complementaridade, determinando o exercício da 
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sua competência apenas nos casos de manifesta incapacidade ou falta de disposição de um 

sistema judiciário nacional para exercer a sua jurisdição primária. 

Tal princípio é visualizado como reforço à dissolução dos entraves que dizem 

respeito à aplicação do Tribunal Penal Internacional no âmbito interno dos Estados, uma vez 

que demonstra que tal incidência não tem como consequência supressão do direito dos 

Estados (juntamente com suas garantias), mas sim, a existência do aumento de deveres 

suscetíveis à sanção, se acaso ocorra a sua transgressão, de acordo com regras da referida 

Corte e, por conseguinte, com as necessidades da sociedade mundial. 

Da presente dissertação não resultam conclusões teoricamente fechadas sobre o 

“problema” da aplicação do Tribunal Penal Internacional no Brasil no que concerne à questão 

da obediência hierárquica, até porque, por a Corte ter sido instituída recentemente, referências 

teóricas ainda são escassas. Na realidade, o objetivo final é abrir, de forma crítica, novos 

horizontes àquelas questões, possibilitando, quem sabe, a introdução de bases novas, capazes 

de esvaziar supostas incompatibilidades entre o Direito Internacional Penal e o Direito Penal 

brasileiro. 
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1. A CULPABILIDADE  

 
1.1 Evolução histórica da culpabilidade 

A consideração do aspecto subjetivo do agente para a aplicação da pena só veio a 

acontecer em uma fase evoluída da história da humanidade. No Direito Penal primitivo, a 

sanção era determinada em razão da simples realização do resultado, ou seja, tinha caráter 

estritamente objetivo, não se indagando se o dano fora causado ou não por vontade do autor. 

Segundo Bettiol, nos albores do direito penal, bastava, para a aplicação da pena, a 

existência de um nexo objetivo e de causalidade entre a ação do homem e o evento, 

independentemente da presença de um liame de caráter subjetivo-psicológico que atribuísse o 

fato ao seu autor. Admitia-se, em outras palavras, que a responsabilidade penal tivesse caráter 

objetivo, pois era o conceito de lesão que dominava a matéria, o conceito de dano sofrido que 

legitimava uma reação, independentemente de qualquer indagação a respeito das condições 

psicológicas nas quais o autor do dano tivesse agido.2 

Na Grécia, os seus filósofos deixaram vários princípios e fundamentos da pena, entre 

estes, há o reconhecimento da importância da vontade no embasamento e na graduação das 

sanções penais.3 

Em Roma, na época dos seus primórdios, está presente a vontade do agente como 

fundamento da medida da pena. A chamada Lex Numa dos tempos do Rei Numa Pompílio, ou 

seja, no século IX a.C., previa formas diferenciadas de se cometer o homicídio a depender a 

intenção do agente, com diferentes penas.4 

Convém explicitar que os romanos diferenciavam o dollus bonus do dollus malus. O 

primeiro seria a astúcia usada para enganar o ladrão, defender-se de um inimigo, e outras 

situações semelhantes. Já o segundo consistiria na astúcia empregada não simplesmente para 

                                                 
2 BETTIOL, Giuseppe. Direito Penal: parte geral. São Paulo: Red Livros, 2000, p. 318. 
3 LUISI, Luiz. Princípios constitucionais penais. 2 ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2003, p. 33. 
4 Nesta época, imputabilidade foi também considerada pelo direito romano, uma vez que existiam textos que 
excluíam a responsabilidade dos menores e dos insanos. LUISI, Luiz. Princípios constitucionais penais. 2 ed. 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2003, p. 33. 
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enganar, mas para a obtenção de proveito ilícito, era, portanto, a intenção má, perversa, que 

dirigia um ato criminoso.5 

Para Binding, a consciência da antijuridicidade era uma parte essencial para o dollus 

malus, mas não era só isso. “Não menos essencial, seguiu sendo desde o princípio – a traição, 

o mal engano – um componente adicional de baixeza moral.”6 

Há quem diga que as ideias referidas no parágrafo anterior já foram capazes de 

constituir uma teoria da culpabilidade, pois “percebe-se, com nitidez, que o dolus malus 

constituía-se do elemento anímico-intencional e de um plus: a sua valoração como algo mau, 

perverso, ilícito. Era, pois, um dolo valorado, normativo, adjetivado de ‘mau’.”7 

Outra observação importante, ainda em relação à culpabilidade no direito penal 

romano, é a de que se considerou, muitas vezes, suficiente para aplicação da pena a 

manifestação de uma vontade delituosa, independentemente da existência do evento lesivo. 

Percebe-se, dessa forma, que no referido período deu-se extrema relevância ao aspecto 

subjetivo. 

O direito germânico só começou a admitir a relevância da vontade do agente para a 

aferição de responsabilidade penal no fim da idade média. Embora alguns autores tenham 

pregado que já é possível encontrar alguns resquícios da responsabilidade subjetiva nos 

tempos da monarquia franca no século VIII,8 essa só veio a se configurar nas Ordenações 

Branbigensis, e na Carolina, nos primeiros decênios do século XVI.9 

Durante a Idade Média, o direito canônico e o direito comum mantém a exigência da 

presença do dolo e a idéia  da culpa (como imprudência ou negligência). Todavia, no direito 

medieval, houve uma forte presença da responsabilidade objetiva, com o advento do princípio 

da “versari in re ilicita” (da responsabilidade por fatos causados por uma conduta ilícita, mas 

                                                 
5 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 220. 
6 BINDING, Karl. La culpabilidad em derecho penal. Uruguai: B de f ltda, 2009, p. 15. 
7 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 220. 
8 A monarquia franca é resultado de um longo período de desenvolvimento interno na sociedade germânica, 
motivado pelo contato desta com o mundo romano. É parte de um processo interno de re-organização do império 
romano após a derrocada do ocidente. Os reis francos, como generais romanos competentes, souberam integrar o 
restante das tropas romanas e torná-las um povo sob o qual poderiam reinar. FABBRO, Eduardo. A golpes de 
machado: as origens da monarquia Franca. 2006. Brasília: Biblioteca da Universidade de Brasília, 2006, p. 
77. 
9 LUISI, Luiz. Princípios constitucionais penais. 2 ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2003, p. 32. 
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que não foram previstos e queridos, e nem eram previsíveis), onde havia a responsabilidade 

independentemente da existência do dolo ou da culpa.10 

Convém ressaltar que o Iluminismo, por meio Cesare Beccaria, não trouxe qualquer 

contribuição especial para a ideia de culpabilidade, embora, é claro, tenha dado uma notável 

colaboração ao Direito Penal como um todo.  Inclusive, ao tratar da forma dos julgamentos, o 

Marques italiano disse que “... o dever do juiz fica limitado à constatação do fato.”11 

Em que pese os progressos e retrocessos anteriormente relatados no processo de 

construção do conceito de culpabilidade, a partir século XIX, iniciaram-se estudos 

cientificistas acerca do tema. A seguir, analisaremos as três principais teorias que retratam os 

estudos feitos até hoje sobre a culpabilidade: teoria psicológica, teoria psicológico-normativa 

e por fim, a teoria normativa pura da culpabilidade. 

1.1.1 Teoria psicológica da culpabilidade 

Tendo como principais autores Franz von Liszt e Ernst von Beling, a teoria 

psicológica da culpabilidade prega que a culpabilidade retira o seu fundamento do aspecto 

psicológico do agente. Nesse sentido, é a relação subjetiva entre o fato e o seu autor que toma 

relevância, pois segundo os seus teóricos, a culpabilidade reside nesta.12  

Segundo Beling, toda ação antijurídica repousa sobre uma resolução do autor, no 

sentido da voluntariedade de mover o corpo, ou de desejar que ele fique quieto, pois, do 

contrário, não haveria ação alguma. A disposição anímica do autor, com relação ao conteúdo 

ilícito da ação, varia, é justamente conforme essa disposição que se define se o autor é 

reprovável e, em caso afirmativo, em que medida (se há intenção, há um grau maior de 

culpabilidade, já no caso de culpa, há um grau menor de culpabilidade).13 

No mesmo sentido, Liszt, em seu Tratado, afirma que a relação entre o fato e o autor 

só pode ser psicológica. A ação culpável é a ação dolosa ou culposa do indivíduo imputável. 

Da significação sintomática do ato culpável, de acordo com a natureza peculiar do autor, se 
                                                 
10 LUISI, Luiz. Princípios constitucionais penais. 2 ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2003, p. 
34. 
11 BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. São Paulo: Martin Claret, 2003, p. 29. 
12 ASÚA. Jiménez de. La ley y el delito: curso de dogmática penal. Caracas: Editorial Andrés Bello, 1945, p. 
447. 
13 BELING, Ernst von. Esquema de derecho penal: La doutrinha del delito-tipo. Buenos Aires: Libreria “El 
foro”, 2002, p. 72. 



17 
 

deduz o conteúdo material do conceito de culpabilidade, que se situa no caráter não social, 

constatado pelo ato cometido.14 

Na teoria analisada, tanto o dolo como a culpa constituíam, cada um por si mesmo, a 

culpabilidade e, tanto um quanto outro, exigiam ser reconhecidos como espécies de 

culpabilidade, distintos, unicamente, pela modalidade de relação entre o autor e o resultado 

típico.15 

No mesmo sentido, diz Bettiol:  

Em todo caso, dolo e negligência, únicas espécies do gênero culpabilidade, 
estavam ligados entre si por um superior nexo psicológico, que aprisionavam 
as suas características individuais num daqueles procurados conceitos da 
ordem, que pretendem constituir a ossatura do direito penal como ciência 
sistemática.16  

Ressalta em outra obra, que o dolo e a culpa são, para a teoria psicológica, formas 

através das quais a culpabilidade pode apresentar-se em concreto.17 

Para a teoria, a imputabilidade é um pressuposto para adentrar na questão da análise 

da culpabilidade. Portanto, a imputabilidade é vista como a capacidade de ser culpável. 

Diz Beling que a imputabilidade é a disposição espiritual na qual está presente o 

poder de resistência como poder de ser obediente ao Direito. É a condição prévia sempre que 

uma ação concreta for examinada a fim de estabelecer se ela foi cometida culpavelmente. 

Assim, as ações dos inimputáveis escapam por se adiantar a esse exame.18 

Liszt afirma que a inculpação contida no juízo da culpabilidade pressupõe a 

imputabilidade. Essa é o estado psíquico do autor que o garante a possibilidade de conduzir-se 

socialmente, ou seja, é a faculdade que tem o agente de determinar-se pelas normas de 

conduta social.19 

                                                 
14 LISZT, Franz von. Tratado de derecho penal. Tomo II. 2 ed. Madri: Editorial reus, 1927, p. 376. 
15 MAURACH, Reinhart. Tratado de Derecho Penal. Tomo II. Barcelona: Ediciones Ariel, 1962, p. 18.  
16 BETTIOL, Guiseppe. O problema penal. Tradução e notas de Ricardo Rodrigues Gama. Campinas: LZN 
Editora, 2003, p. 125.  
17 BETTIOL, Giuseppe. Direito Penal. São Paulo: Red Livros, p. 321. 
18 BELING, Ernst von. Esquema de derecho penal: La doutrinha del delito-tipo. Buenos Aires: Libreria “El 
foro”, 2002, p. 65. 
19 LISZT, Franz von. Tratado de derecho penal. Tomo II. 2 ed. Madri: Editorial reus, 1927, pp. 376 e 377. 
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Esta também é a ideia de Binding, quando afirma que “quem tenha sido declarado 

absolutamente incapaz de ação é incapaz de culpabilidade.”20 

A teoria psicológica da culpabilidade também defende a separação da fase interna da 

ação da fase externa da mesma.  

Por meio do juízo de valor, segundo o qual uma ação é antijurídica, caracteriza-se 

somente a fase externa (comportamento corporal) como contraditória ao ordenamento 

jurídico. Já a análise de que alguém atuou culpavelmente expressa um juízo valorativo sobre a 

fase interna (espiritual ou subjetiva) da ação.21 

A causalidade para a teoria é um elemento fundamental e definidor da fase interna e 

externa. Assim como o injusto é definido a partir do conceito de causalidade, ou seja, como 

causa de um estado lesivo, a culpabilidade é concebida como uma relação de causalidade 

psíquica, como nexo que retrata o resultado como produto da mente do sujeito.22 

Welzel, indo mais além, relata o motivo da criação do conceito causal de ação. Ele 

diz que a separação do processo causal externo do conteúdo da vontade (interno), parecia para 

os teóricos da teoria psicológica (se referindo a Liszt, Beling e Radbruch23) satisfazer melhor 

a separação exigida pela dogmática entre a antijuridicidade e culpabilidade24 

Além disso, o mesmo autor critica negativamente a teoria dizendo que a diferença 

entre a antijuridicidade e culpabilidade não se situa na contraposição entre o externo e o 

interno, mas na diferença entre a ação como uma unidade do “externo e do interno” e o poder 

atuar de outra forma do autor para a sua ação.25 

                                                 
20 BINDING, Karl. La culpabilidad em derecho penal. Uruguai: B de f ltda, 2009, pp. 6-7. 
21 BELING, Ernst von. Esquema de derecho penal: La doutrinha del delito-tipo. Buenos Aires: Libreria “El 
foro”, 2002, p.63. 
22 PUIG, Santiago Mir. Direito Penal: fundamentos e teoria do delito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, 
pp. 410 e 411. 
23 Segundo a doutrina, Liszt e Beling se basearam nas ideia de Rabbruch para criar a teoria psicológica da 
culpabilidade (Cf. WELZEL, Hans. Derecho Penal Alemán. Santiago: Editorial Jurídica del Chile, 1997, p. 47). 
24 WELZEL, Hans. Derecho Penal Alemán. Santiago: Editorial Jurídica del Chile, 1997, p. 47. 
25 Idem, p. 48. 
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O fracasso da concepção psicológica da culpabilidade se deu, notadamente, pela 

existência de causas de exculpação que não excluem o dolo e por na culpa inconsciente não 

existir nenhuma conexão psíquica entre o autor e a lesão.26 

1.1.2 Teoria psicológico-normativa da culpabilidade 

As ideias trazidas por Reinhard Frank e aperfeiçoadas por Berthold Freudenthal e 

James Goldschmidt foram marcantes para a definição atual da culpabilidade. Foi nessa fase 

que se incluiram, pela primeira vez, na análise da culpabilidade,  elementos normativos. 

Tendo em vista o objeto do presente estudo, é importante, inicialmente, também 

destacar que para o estudo da obediência hierárquica, é imprescindível a compreensão da 

teoria psicológico-normativa, uma vez que foi nessa que se deu o surgimento da exigibilidade 

de conduta diversa.  

Para Asúa, o ponto de arranque da doutrina da inexigibilidade de conduta diversa 

como motivo de exclusão da culpa se encontra nas doutrinas de Frank sobre a referência 

pessoal do autor do ato, assim como nas concepções normativas da culpabilidade de 

Goldschimidt. No entanto, quem edifica com mais extensão a teoria, aplicando-a amplamente 

no dolo, por entender que o que é justo e correto na culpa havia de ser também a forma mais 

grave de culpabilidade, é Freudenthal, em sua famosa monografia de 1922. 27 

É indispensável salientar que antes mesmo de qualquer estudo doutrinário e 

científico sobre o tema, o Tribunal do Império Alemão já havia reconhecido e admitido a 

inexigibilidade de conduta diversa como causa de exclusão da culpabilidade.28 

A mais conhecida, e provavelmente a primeira decisão do referido Tribunal negando 

a culpabilidade, porque ao acusado não poderia ser exigido outro comportamento, foi em 

23.05.1897, no famoso caso dea leinenfünger (do cavalo que não obedecia às rédeas). Consta 

que o dono de uma cocheira ordenou a um dos seus empregados que atrelasse determinado 
                                                 
26 PUIG, Santiago Mir. Direito Penal: fundamentos e teoria do delito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, 
pp. 411. 
27 ASÚA, Luiz Jiménez de. El criminalista. Buenos Aires: Tipografia Editora Argentina, 1950, pp. 329 e 330. 
28 Apresar de admitida nos Tribunais e na doutrina há algum tempo, a inexigibilidade de outra conduta só veio a 
receber um tratamento com a reforma da Parte Geral do Código Penal Alemão de 04.07.1969, que entrou em 
vigor em 01.01.1975. O reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa como causa legal excludente de 
culpabilidade no Direito positivo formou-se através da adoção da teoria diferenciadora relacionada ao estado de 
necessidade (YAROCHEWSKY, Leonardo Isaac. Da inexigibilidade de conduta diversa. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2000, p. 40). 
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cavalo a uma carruagem para efetuar os serviços habituais. No entanto, o animal indicado 

pelo empregador era rebelde e não obedecia com presteza ao comando do seu condutor. O 

cocheiro, prevendo a possibilidade da ocorrência de um acidente provocado pelo animal 

rebelde, resistiu à ordem, desobedecendo, num primeiro momento, ao patrão. O proprietário, 

no entanto, reiterou energicamente a ordem, ameaçando o empregado de demissão caso esse 

não lhe obedecesse imediatamente. Não podendo perder o seu emprego, o cocheiro resolveu 

acatar a ordem. Como foi previsto, durante o trabalho o cavalo desobedeceu às rédeas e, 

apresar dos esforços do seu condutor, saiu correndo, batendo contra um ferreiro que estava na 

calçada, fraturando-lhe uma perna. O Tribunal de Reich absolveu o cocheiro, reconhecendo 

que não se podia exigir dele outra conduta.29 

Até o surgimento da teoria de Reinhard Frank, tido como fundador da concepção 

psicológico-normativa da culpabilidade, havia o predomínio da concepção psicológica da 

culpabilidade. Nessa época, que se deu na segunda metade do século XIX, como visto, a 

culpabilidade foi definida de acordo com o positivismo naturalista, como elo subjetivo causal, 

restrita a uma relação psíquica existente entre o autor do fato e o resultado. Nesse sentido, a 

análise da culpabilidade se restringia à verificação da existência do dolo e da culpa. 

As idéias de Frank contestam justamente o fato da teoria psicológica limitar a análise 

da culpabilidade ao dolo e à culpa, formulando o que se chamou de “giro normativo”30. Para o 

referido autor, na análise da culpabilidade devem ser levados em consideração, para fins de 

diminuição ou até mesmo exclusão da culpabilidade, outros fatores, além do dolo e da culpa, 

por ele chamados de circunstâncias concomitantes.   

Ele diz que “a doutrina dominante define o conceito de culpabilidade de uma 

maneira que abarca na mesma os conceitos de dolo e imprudência. Em contraposição a isso, é 

necessário considerá-la de um modo tal que leve em consideração as circunstância 

concomitantes e a imputabilidade”.31 

                                                 
29 YAROCHEWSKY, Leonardo Isaac. Da inexigibilidade de conduta diversa. Belo Horizonte: Del Rey, 2000, 
pp. 36 e 37. 
30 FERNÁNDEZ, Gonzalo D. La Fundación de la Teoría Normativa de la Culpabilidad.  In.: FRANK, Reinhard. 
Sobre la estructura del concepto de culpabilidad. Buenos Aires: Julio César Faira, 2004, p. 16. 
31 FRANK, Reinhard. Sobre la estructura del concepto de culpabilidad. Buenos Aires: Julio César Faira, 
2004, pp. 36 e 37. 
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Diferente de alguns autores influenciados por Liszt, como Feuerbach e Bauer, para 

Frank a imputabilidade não deve ser considerada como um pressuposto da culpabilidade, mas 

como parte integrante.  

Nesse sentido, expõe que logicamente, existe uma relação entre imputabilidade e 

pena, mas essa relação não é diferente da que existe entre culpabilidade e pena: somente o 

culpável é digno de pena e punível, e a culpabilidade pertence à imputabilidade. Essa não é a 

capacidade de ser culpável nem pressuposto da culpabilidade, mas sim, elemento da 

culpabilidade.32 

Assim como a imputabilidade e as referidas circunstâncias concomitantes, Frank 

reconhece o dolo e a culpa. Porém, os dois últimos são concebidos, do mesmo modo como na 

concepção psicológica, como o vínculo psíquico existente entre o autor e o resultado no qual 

foi representado ou podia sê-lo. 

Ele diz que o dolo (dolus) é a previsão (a consciência) do resultado de minha 

atuação, unindo a isso o conhecimento daquelas circunstâncias que fazem punível a ação.33 

Porém, a maior inovação, ou melhor, a ideia que mais impulsionou a teoria do crime, 

foi a de reprovabilidade34. A referida idéia traz consigo a possibilidade de um juízo de valor 

na culpabilidade, pois a reprovabilidade, segundo o autor, é a possibilidade de determinar que 

um sujeito é culpável pela realização de uma conduta proibida por lei, sendo, dessa forma, 

uma valoração negativa de uma conduta. 

A reprovabilidade teria como critério de “medição” as circunstâncias concomitantes, 

tais como aquelas exemplificadas por Frank: os dois empregados que furtam valores da 

empresa, sendo o primeiro motivado por urgentes necessidades da família (“mulher enferma e 

numerosos filhos pequenos”), enquanto o segundo dedica-se a “namoricos suntuosos”,35 são 

culpáveis em graus distintos.   

                                                 
32 FRANK, Reinhard. Sobre la estructura del concepto de culpabilidad. Buenos Aires: Julio César Faira, 
2004, p. 35. 
33 Idem, p. 61. 
34 É importante salientar que o autor esclarece que a expressão reprovabilidade não é “linda”, mas que não 
conhece outra melhor que contenha todos elementos do conceito de culpabilidade (Idem, p. 39).  
35 Idem, p. 28. 
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Do mesmo modo, não tem a mesma a reprovação o “guarda-barreira que logo após 

um descanso prolongado erra na colocação dos desvios... e o seu companheiro que comete a 

mesma falta depois de onze horas ininterruptas de trabalho”.  Por fim, Frank expõe o famoso 

caso do cocheiro que, para não perder o emprego, utiliza, por ordem do patrão, cavalo que 

sabia perigoso, causando lesão em terceiro.36  

Nesse sentido,  informa Goldschmidt que “Frank qualifica, pela primeira vez, a 

culpabilidade como reprovabilidade e considera como pressuposto seu, além da 

imputabilidade do dolo e da culpa, o estado de normalidade das circunstância com as quais o 

autor atuou.”37 

E continua, dizendo que pela primeira vez se fala de forma expressa de um momento 

“normativo” da culpabilidade. Com efeito, expõe-se como algo correto que a reprovabilidade 

de uma conduta de alguém pressupõe uma obrigação de omitir tal conduta. Assim, nega-se 

que se exija uma culpabilidade ética e que a culpabilidade constitua um vício de caráter.38 

Frank prega que “reprovação” é um conceito que não possui valor em si mesmo, ou 

seja, independentemente, mas tão somente em relação ao que quer demonstrar. Por 

conseguinte, para que haja reprovação são necessários três pressupostos cumulativos: 

1º aptidão espiritual normal do autor, que nós denominamos imputabilidade 
(…);  
2º certa e concreta relação psíquica do autor com o fato em questão ou a 
possibilidade desta, conforme o qual aquele discerne os seus alcances (dolo) 
ou podia discernir (imprudência); 
3º a normalidade das circunstâncias com as quais o autor atua.39 

Diante do que foi anteriormente exposto, não restam dúvidas que as noções trazidas 

por Frank concernentes à culpabilidade trouxeram um grande avanço à teoria da 

culpabilidade, uma vez que ele percebeu e reconheceu, pela primeira vez, que ali eram 

insuficientes os elementos puramente psíquicos, sendo necessário inserir também elementos 

normativos. Porém, como se verá adiante, James Goldschmidt e Berthold Freudenthal, 

igualmente defensores da teoria psicológico-normativa, aperfeiçoaram as suas idéias trazendo 
                                                 
36FRANK, Reinhard. Sobre la estructura del concepto de culpabilidad. Buenos Aires: Julio César Faira, 2004, 
pp. 42 e 43. 
37 GOLDSCHMIDT, James. La concepción normativa de la culpabilidad. Buenos Aires: Julio César Faira, 
2002, p. 84.  
38 Idem, 2002, p. 86. 
39 FRANK, Reinhard. Sobre la estructura del concepto de culpabilidad. Buenos Aires: Julio César Faira, 
2004, pp. 40 e 41. 
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outras contribuições ao processo evolutivo do referido elemento e, por conseguinte, da 

inexigibilidade de conduta diversa, elemento que abarca a obediência hierárquica. 

Freudenthal traz ideias contribuidoras para o aperfeiçoamento da concepção 

psicológica normativa lançada por Reinhard Frank na segunda metade do século XIX, pois a 

culpabilidade deixa mais claramente de ser um exame puramente psicológico e adquire maior 

fisionomia normativa.  

Diferente da concepção trazida por Frank, Freudenthal destaca que a culpabilidade 

não tem que reclamar nem a normalidade das circunstâncias concomitantes objetivas, nem 

uma força motivadora nestas. Pode-se exigir, no entanto, tanto no dolo como na culpa – 

espécies de culpabilidade -, que ao autor seja formulada uma reprovação por sua conduta. 

Agora, se as circunstâncias da execução se deram de um modo tal que qualquer um teria 

atuado como ele, faltará ao autor o pressuposto comum do dolo e da culpa, a possibilidade de 

se formular uma reprovação, e com isso, ainda que a lege data, estarão ausentes ambas as 

formas de culpabilidade.40 

A idéia que ganhou mais destaque, na obra desse autor, tratou justamente da 

inexigibilidade de conduta diversa. Para Freudenthal, a exigibilidade de conduta diversa é 

uma apreciação valorativa da culpabilidade, devendo ser observada como verdadeira base do 

juízo de reprovabilidade.  

O autor acentua que, na culpabilidade, a reprovabilidade resulta do fato de que o 

agente procedeu assim, quando devia e podia proceder de outra maneira, baseando o juízo da 

culpabilidade na exigibilidade de um comportamento, conforme o Direito. 

Reforça que o juízo da culpabilidade resulta em reprovação, porém, atentando para o 

fato de que a inexigibilidade concreta do comportamento é uma dimensão negativa da 

culpabilidade. 

                                                 
40 FREUDENTHAL, Berthold. Culpabilidad y reproche en el derecho penal. Buenos Aires: Julio César Faira, 
2003, pp. 75 e 76. 



24 
 

Diz que “as circunstâncias concomitantes podem ser mais que meros fatores na 

individualização da pena. Podem ser decisivas para a questão de se o autor atuou 

culpavelmente ou inculpavelmente, se tem que ser condenado ou absolvido.”41 

Sobre o mesmo tema, Freudenthal esclarece que as causas de exclusão da reprovação 

não devem ficar limitadas às causas enunciadas pela lei. Diz que é justamente por uma norma 

não se estender mais além dos casos do estado de necessidade no sentido da nossa lex data, 

que ela é defeituosa, pois é capaz de conduzir ao castigo de inculpáveis.42 

Ressalta também a necessidade de análise do caso concreto para a observação da 

existência ou inexistência de exigibilidade de conduta diversa (elemento comum ético que 

deve existir tanto no dolo como na culpa).43  

Nesse diapasão, expõe que quando falta esse poder, não cabe falar de uma forma 

geral, pois é uma questão de estabelecimento efetivo no caso individual. É aqui o ponto em 

que as circunstâncias concomitantes do fato fazem justiça. Elas existem em concreto, de 

forma que se para a execução do fato punível houvesse sido necessária uma medida de 

resistência que a ninguém se pode exigir normalmente, então estão ausentes, junto ao poder, a 

reprovação, e com isso, a culpabilidade.44  

Como a finalidade deste trecho é, entre outras, expor as principais idéias levantadas 

por Freudenthal, torna-se indispensável, ainda, explicitar o que o autor prega para chegar até a 

resolução do último problema exposto (o alcance das causas de inexigibilidade de conduta 

diversa).   

Para o autor, tanto na culpa como no dolo, é possível a aplicação da analogia, 

conferindo, dessa forma, a possibilidade de aplicação supra legal da exigibilidade de conduta 

diversa.  

Nesse sentido, afirma que não se pode repetir para os que querem reconhecer um 

efeito de impunidade ao caráter inevitável do fato, que o Direito vigente, em suas disposições 

                                                 
41 FREUDENTHAL, Berthold. Culpabilidad y reproche en el derecho penal. Buenos Aires: Julio César Faira, 
2003, p. 71. 
42 Idem, p. 75.  
43 Idem, p. 76. 
44 Idem, p. 72. 
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sobre o estado de necessidade, defina os limites desses casos. Ao contrário, esta “causa de 

inculpação” deve ser aplicada analogamente a todos os casos de inevitabilidade.45  

Goldschmidt não propôs alterações significativas na estrutura do conceito de 

culpabilidade, como formulada pela teoria psicológica, visto que também a associava a 

elementos psicológicos, o dolo e a culpa.  No entanto, como fizeram Frank e Freudenthal, nela 

incluiu elementos normativos, que permitiram a valoração da situação psicológica, ou em 

outras palavras, um juízo de reprovação sobre o dolo e a culpa.  

Em três principais tópicos se evidencia a concepção de culpabilidade de 

Goldschmidt.  Em primeiro lugar, por entender que a culpabilidade é composta, além de seu 

já tradicional elemento psicológico – dolo e culpa – por elementos normativos, e por defender 

que ela exerce duas funções na teoria do crime: é fundamento da responsabilidade, visto que 

sem a culpabilidade não é possível a aplicação da sanção penal e é, também meio de medição 

dessa responsabilidade, e consequentemente, da pena. No sentido de ser pressuposto da pena, 

afirma que não existirá culpabilidade, apesar de existir imputabilidade e motivação incorrera 

(dolo e culpa), concorre-se uma causa de exculpação ou de exclusão da culpabilidade.46  

Quanto à culpabilidade, em seu sentido de parâmetro de graduação da pena, diz que 

precisamente, a gravidade da culpabilidade se determina segundo o grau em que a motivação 

não corresponde à exigibilidade47.  Goldschmidt aponta quatro critérios de aferição da 

culpabilidade enquanto grau de reprovação ao autor: (i) a gravidade das consequências 

previstas ou previsíveis;48 (ii) a facilidade de previsão do resultado;49 (iii) a ausência de 

influências perturbadoras;50 e (iv) a insignificância dos motivos estimuladores do crime.51   

A responsabilização do autor decorreria da verificação da existência dos 

pressupostos da culpabilidade – imputabilidade, dolo e culpa – seguida do dever de se motivar 

pela representação do dever indicado na norma de direito. A responsabilização do indivíduo 

                                                 
45 FREUDENTHAL, Berthold. Culpabilidad y reproche en el derecho penal. Buenos Aires: Julio César Faira, 
2003, p. 85. 
46 GOLDSCHMIDT, James. La Concepción Normativa da la Culpabilidad. Buenos Aires: Editorial B de F, 
2002, p. 84. 
47 Idem, p. 125. 
48 Idem, p. 126. 
49 Idem, pp. 127 - 137. 
50 Idem, pp. 137 - 138. 
51 Idem, pp. 138 - 143. 
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resultaria, em suma, da constatação de sua imputabilidade, associada ao dolo ou à culpa, e à 

não motivação pela representação do dever jurídico, apesar de sua exigibilidade.   

Em seguida, ao analisar os fundamentos da inexigibilidade de conduta diversa, que é 

baseada na ponderação de interesses em conflito, Goldschmidt explica que as causas de 

exclusão de ilicitude, decorrentes de ponderação de interesses, nem sempre representam uma 

causa de justificação da conduta, mas podem, igualmente, significar apenas uma causa de 

exculpação. Tal conclusão é corolário da independência entre ilegalidade (descumprimento da 

norma de direito) e culpabilidade (descumprimento da norma de dever).52   

Percebe-se que, neste momento, ainda não havia a perfeita distinção entre causas de 

justificação (que se conhecem atualmente como causas de exclusão de antijuridicidade) e 

causas de exculpação (as causas de exclusão de culpabilidade), visto que ambas as causas 

eram consideradas causas de exclusão da culpabilidade.    

Por fim, tendo sido esta talvez a mais relevante contribuição de Goldschmidt, afirma 

o autor que a culpabilidade se firma por meio do dever de se motivar pela representação do 

dever indicado na norma de direito.  Insere, assim, na culpabilidade, um elemento tipicamente 

normativo, a norma de dever, firmando a consciência da ilicitude como pressuposto para 

aplicação e medição da sanção penal.53  

Após o surgimento da teoria psicológica normativa, o próximo grande passo dado na 

teoria do crime e, consequentemente, no conceito de culpabilidade, deu-se por meio das ideias 

trazidas por Welzel, em sua teoria normativa da culpabilidade, matéria que será abordada no 

próximo trecho. 

1.1.3 Teoria normativa pura da culpabilidade 

A teoria normativa pura, construída por Hans Welzel, em sua obra “Studien zum 

System des Strafrechts”, nasceu a partir da análise das ideias trazidas pelas teorias anteriores da 

culpabilidade.  

                                                 
52 GOLDSCHMIDT, James. La Concepción Normativa da la Culpabilidad. Buenos Aires: Editorial B de F, 
2002, p. 95. 
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Por meio da teoria normativa pura, houve uma grande evolução na teoria do delito 

como um todo. Pode-se dizer que Welzel depurou a culpabilidade, alocando elementos que 

eram estranhos à culpabilidade em local compatível com a sua natureza.  

Welzel não criou elementos novos, mas somente reorganizou o conteúdo dos três 

elementos do crime, tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. Daí a ideia inicial de que a 

teoria nasceu de ideias antes estabelecidas. 

Cabe neste momento alertar que, mesmo sem “inovar” como os teóricos anteriores, a 

teoria de Welzel foi tão importante quanto. Não é a toa que é utilizada em muitos ordenamentos 

jurídicos atuais, inclusive no Brasil.  

Em sua lição, Assis Toledo enfatiza essas ideias quando diz que a nova construção, 

que teve início com Welzel, é deveras importante para a realização do ideal de justiça, no 

Direito Penal. Ao transferir o dolo e a culpa stricto sensu para o tipo, aliviamos a culpabilidade 

de alguns corpos estranhos, sem, no entanto, perdê-los, visto que são apenas transferidos de 

localização.54 

A teoria de Welzel fez a primeira construção puramente normativa da culpabilidade. 

Essa ficou despojada de todas as características psicológicas, de todos os objetos de valoração 

próprios do mundo de representações do autor, pois agora, constitui exclusivamente um juízo 

do processo de motivação.55 

Expondo a essência da culpabilidade, Welzel diz que é no poder motivar-se e atuar 

de acordo com a norma do autor, relacionado à configuração da sua vontade antijurídica, que 

reside a essência da culpabilidade. É onde está o fundamento da reprovação pessoal que se 

formula no juízo da culpabilidade ao autor, por sua conduta antijurídica. Para isso ocorrer, a 

teoria da culpabilidade deve definir e expor os pressupostos pelos quais se reprova o autor da 

conduta antijurídica.56 

Como se percebe, a ideia central de Welzel é expressar a característica da reprovação 

pessoal na culpabilidade. Para o autor, essa reprovação se dá quando se constata que o autor 

                                                 
54 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de Direito Penal. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 232. 
55 MAURACH, Reinhart. Tratado de derecho penal. Barcelona: Ediciones Ariel, 1962, p 24. 
56 WELZEL, Hans. Derecho Penal Alemán. Santiago: Editorial jurídica del Chile, 1997, p 166. 
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podia agir em consonância com o Direito e, mesmo assim, optou por atuar de forma 

antijurídica, isso, não no plano abstrato, mas a partir da análise do caso concreto. 

A anterior concepção psicológico-normativa da culpabilidade não rompeu mais que 

parcialmente com o psicologismo ao qual parecia opor-se: a “vontade defeituosa” constituía 

centro da culpabilidade. Diferentemente, aqui, a culpabilidade limita-se a reunir aquelas 

circunstâncias que condicionam a censura do fato antijurídico, ou seja, todo objeto de censura 

encontra-se no injusto. Na culpabilidade permanecem somente as condições que permitem 

atribuí-lo ao seu autor.57 

Welzel não entende como situar o dolo dentro do juízo de culpabilidade e, com isso, 

deixar a ação humana sem o seu elemento característico e fundamental, a intencionalidade, ou 

seja, o seu finalismo. Isso vai, inclusive, contra a estrutura ontológica da ação, uma vez que 

essa, como se sabe, não pode ser desligada de seu finalismo direcional, sob pena de fraturar a 

realidade. Toda ação humana é essencialmente finalista, é dirigida a um fim. Esse finalismo, o 

elemento intencional, inseparável da ação, é que a direciona, é, em resumo, o dolo.58 

Consequência lógica foi igualmente a localização da culpa strito sensu no tipo legal 

de crime, pois, se esse último é a descrição da ação proibida, e se a culpa pertence à ação, não 

se pode deixar de situar no tipo o outro elemento (além do dolo) estrutural da ação.59 

Como diz Francesco Antolisei, a ação humana é por sua essência finalista, uma vez 

que mira um escopo a ser realizado segundo um plano já estabelecido. O momento dessa 

finalidade encontra a sua natural expressão no dolo. Disso se resume que o dolo não pertence 

a culpabilidade.60 

Com a analisada teoria, a culpabilidade foi estruturada a partir de três elementos: a 

imputabilidade, a possibilidade de compreender o injusto e a exigibilidade de conduta 

conforme o direito. Cada um desses componentes, como dito, contém um juízo de 

desaprovação de diferente natureza.  

                                                 
57 PUIG, Santiago Mir. Direito Penal: fundamentos e teoria do delito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, 
p. 414. 
58 TOLEDO, Franscisco de Assis. Princípios básicos de direito penal. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 227. 
59 Idem, p. 228. 
60 ANTOLISEI. Francesco. Manuale di diritto penale: parte generale. 6 ed. Milão: Dott. A. Guiffrè editore, 
1969, p. 256. 
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Para Welzel, a imputabilidade deve ser formulada negativamente. Deve-se excluir 

todas aquelas pessoas que ainda não são totalmente capazes ou incapazes de ter a mesma 

autodeterminação do homem comum. Esses são os que por juventude, surdomudez ou por 

anormalidade mental não podem ser culpáveis.61 

Quanto à possibilidade de entender o caráter injusto, diz o finalista que a 

reprovabilidade também pressupõe que o autor tenha podido, no caso concreto, estruturar, no 

lugar da vontade antijurídica da ação, uma conforme o direito, e esta última só existe quando 

ele reconhece o injusto do seu fato ou, ao menos tenha podido reconhecer. Dessa forma, o 

autor só pode ser reprovado quando estiver possibilitado de reconhecer a antijuridicidade de 

sua conduta.62 

Ainda em relação aos elementos da culpabilidade, completa Welzel, dizendo que 

com a confirmação tanto da imputabilidade quanto da possibilidade de conhecimento do 

injusto se encontra estabelecida materialmente a culpabilidade, o “poder no lugar disso” do 

autor em relação a sua ação típica e antijurídica. No entanto, isso ainda não significa que a 

ação é típica e antijurídica, nem que o ordenamento jurídico fará a reprovação da 

culpabilidade.63 

Pode ainda ter razões para renunciar a reprovação e, em tal medida, exculpar o autor, 

o absolvendo da pena. Nesses casos são consideradas situações extraordinárias de motivação, 

nas quais se encontra fortemente diminuída a possibilidade de motivação, conforme a norma e 

com isso a culpabilidade ou o “poder no lugar disso”.64 

Aqui, a exigibilidade de conduta diversa é uma situação extraordinária de motivação, 

diferenciada por ser uma causa fática de exculpação. Em que pese a existência de 

culpabilidade, ordenamento jurídico, em tais casos, outorga a indulgência do autor. 

Mesmo sendo pacificado na doutrina que Welzel teve uma grande importância para a 

evolução da teoria do delito, há doutrinados que apontam várias insuficiências na sua teoria.  
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63 Idem, p. 210. 
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Alguns, como Muñoz Conde e Mercedes Gárcia Arán, dizem que a exigibilidade de 

conduta diversa é indemonstrável no caso concreto, pois, ainda que se repetisse a mesma 

situação que se atuou, haveria sempre outros dados, novas circunstâncias e etc. E, mesmo que 

se partisse para a análise do “homem comum”, o pressuposto seria puramente descritivo e 

insuficiente para fundamentar o conceito de culpabilidade que tem fins pragmáticos e serve 

para justificar e limitar a imposição de uma pena para o autor de uma fato típico e 

antijurídico.65 

Dando continuidade ao estudo da culpabilidade, passemos agora a analisar o 

princípio da culpabilidade, que teve sua história construída juntamente com a teorias neste 

trecho referidas. 

 

1.2 O princípio da culpabilidade 

 

O Direito Penal primitivo, por a sanção ser determinada em razão da simples 

realização do resultado, dispensava a culpabilidade. No entanto, na medida em que o Direito 

Penal ampliou o seu horizonte de projeção, foi chegando cada vez mais perto do ponto em que 

nos encontramos, uma vez que foi dando mais importância ao aspecto subjetivo da conduta 

humana, aproximando-se ao que atualmente denominamos de princípio da culpabilidade. 

Como visto, no passado, a finalidade plena de expiação atribuída à pena retirava da 

mesma qualquer sentido preventivo, pois o fundamento da sua determinação era apenas a 

gravidade do fato (baseada na moral e na ideia de pecado), extraída da extensão do resultado a 

ser retribuído. A sistemática de fixação da pena era precisa, desconsiderava a pessoa do 

agente e atentava para a sua conduta. Nessa época, o princípio da culpabilidade ainda não era 

aplicado.66  

Já no período clássico, a culpabilidade possuía apenas os elementos psíquicos do 

delito, numa concepção que se esgota no conhecimento, ou na possibilidade de conhecimento, 
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do autor em face do fato criminoso. O dolo e a culpa, como espécies de culpabilidade 

(excluídos os elementos valorativos), estabeleciam uma simples ligação psicológica entre o 

autor e o fato.67 Mesmo assim, pode-se dizer que já haviam novas exigências para infligir a 

pena. 

Após essa fase, surge, por meio, inicialmente, das ideias de Frank, a teoria normativa 

da culpabilidade. Como explanado detalhadamente no item anterior, prega-se que a 

culpabilidade deve ser um juízo de reprovação que não se esgota no dolo ou na culpa. Aqui, 

além de requisitos de natureza psíquica, existe a exigência de pressupostos normativos para se 

infligir a pena. 

Posteriormente, Welzel trouxe a teoria finalista da culpabilidade (aplicada 

atualmente no Direito Penal brasileiro), eliminando por meio dela os elementos psicológicos 

da culpabilidade, alterando novamente as exigências para se considerar um sujeito culpável, 

passível de pena. 

As consequências do finalismo foram marcantes, influindo decididamente na 

evolução da teoria do delito e, como não poderia ser diferente, teve forte repercussão no 

conceito de culpabilidade, fazendo surgir uma nova definição do princípio da culpabilidade. 

A partir dali, a culpabilidade, além de ser considerada um juízo de reprovação 

realizado sobre a pessoa com base no Direito Penal, passa a ser também definida como a 

exteriorização de fatores individuais que levam à reprovação penal, quando presentes os 

seguintes elementos normativos: imputabilidade, potencial consciência da antijuridicidade da 

conduta e exigibilidade de conduta diversa. 

É, justamente, por essa característica (análise subjetiva) que a culpabilidade se 

diferencia da tipicidade e da antijuridicidade, tendo assim, destaque na teoria do crime. É essa 

ideia de Paul Bockelmann e Klaus Volk quando, tratando do Direito Penal Alemão dizem que 

“a pena pressupõe culpa – nulla poena sine culpa (BVerfG 20, 331). A culpa é, portanto, o 

elemento mais importante do conceito de crime.”68 

No mesmo sentido, Roxin diz que nenhuma categoria no Direito Penal é tão 

controvertida e ao mesmo tempo indispensável quanto a culpabilidade. É controvertida, por 
                                                 
67 CAMARGO, A. L. Chaves. Culpabilidade e Reprovação Penal. São Paulo: Saraiva, 1994, p.82. 
68 BOCKELMANN, Paul; KLAUS, Volk. Direito Penal: Parte Geral. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 39. 
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uma série de mal-entendidos e indispensável por constituir o critério central de toda a 

imputação, objeto único da dogmática jurídico-penal. Acrescenta ainda que “é por isso que 

não pode existir Direito penal sem o princípio da culpabilidade.”69 

A pena, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, encontra sua 

justificativa justamente na reprovação da conduta do agente que, ao causar um dano 

específico, atinge todo o grupo social, como algo inadmissível para a convivência social. 

Por funcionar como fundamento e também como limite da pena, é possível afirmar 

que a reprovação penal constitui verdadeiro núcleo ou centro da ideia de culpabilidade.  Asúa, 

por exemplo, conceitua culpabilidade como sendo “o conjunto de pressupostos que 

fundamentam a reprovabilidade pessoal da conduta antijurídica.”70 

A concretização da culpabilidade é realizada por meio da individualização dessa 

reprovação (no caso brasileiro, com base no artigo 59 do Código Penal), que levará em conta 

elementos informadores, pois, como dito, a ideia da pena com um fim em si mesma (mal pelo 

mal), agora, faz parte da antiguidade.  

Salientamos que, especificamente em relação à individualização, a jurisprudência 

não se opõe à doutrina apresentada, diz que “individualizar a pena é fazê-la específica do fato-

crime e do homem-autor, por função de seus fins retributivo e preventivo, que, assim, 

informam as suas dimensões legislativa, judicial e executória, eis que destinada, como meio, a 

sua realização, como é do nosso sistema penal.”71 

Sobre os questionamentos doutrinários acerca da “diferença” existente entre a 

culpabilidade como elemento do crime e a disposta no artigo 59 do Código Penal brasileiro, 

grande parte da jurisprudência vem se posicionando no seguinte sentido:  

O artigo 59 do Código Penal, ao mencionar a culpabilidade como 
circunstância que justifica o estabelecimento da pena-base acima do mínimo 
legal, apenas confiou ao magistrado um critério para que realizasse a 
almejada individualização da pena, medida indispensável, de acordo com a 
Constituição Federal, que visa adequar a natureza e a graduação da 
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reprimenda às características de cada réu. Não há, portanto, que se 
confundir a culpabilidade, enquanto elemento do crime, com aquela 
mencionada pelo legislador no artigo 59 do Código Penal, que possui 
natureza jurídica de circunstância judicial. É certo que, 
ontologicamente, trata-se do mesmo fenômeno (juízo de reprovação 
social), contudo, é a diferença de enfoque, que explica a distinção 
operada pelo legislador e reconhecida pela doutrina.72  

Para a constatação da culpabilidade em casos concretos, observar-se o âmbito de 

determinação que o agente dispunha ao praticar o crime. Esse âmbito de determinação se 

valora tendo em vista as circunstâncias do fato, atentando-se para as características da 

personalidade do agente que se incorporam ou vêem integrar essas circunstâncias.73 

A origem de toda essa definição, comum na doutrina nacional e internacional, é a 

dogmática alemã, a qual teve tanta importância que influenciou grande parte dos 

ordenamentos jurídicos ocidentais.74 Exemplo disso, é a doutrina espanhola, que a define 

como “juízo de reprovação pessoal que se dirige ao sujeito posto que, inobstante poder 

cumprir as normas jurídicas, levou a cabo uma ação constitutiva de um tipo penal.”75  

Carlos Creus, ao tratar da responsabilidade subjetiva, também demonstra ter captado 

essa concepção de culpabilidade, quando diz que são culpáveis as ações que podem ser 

reprovadas juridicamente ao sujeito por esse não fazer o que devia fazer quando sabia que 

estava fazendo algo distinto do obrigado ou proibido por lei e ainda, as condições dentro das 

quais ele atuou ou se omitiu, são consideradas pelo direito como suficientes para permitir-lhe 

optar entre cumprir com a lei ou violá-la.76  

É justamente pela indispensabilidade de sua constatação para a aplicação da pena por 

meio de uma decisão judicial, que se pode afirmar que a culpabilidade deve ser vista não 

somente como elemento do crime, mas também como um princípio, uma verdadeira garantia 

individual. Estando presente no Direito Penal, torna-se imprescindível para que o autor de um 

fato criminoso seja merecedor de uma pena que sua conduta seja tipificada pelo Direito Penal 
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(tipicidade), contrária ao Direito (antijuridicidade) e também, que o agente seja considerado 

culpável pela lei penal. 

Sobre esse tema, Roxin é claro ao dizer que o injusto penal tampouco é punível de 

imediato. A sentença de injusto relata somente que o fato do agente é reprovado, mas ainda 

não autoriza a concluir que, por isso, ele também será pessoalmente responsabilizado. Pelo 

contrário, essa decisão não se dá senão numa terceira etapa da análise no campo da 

culpabilidade. Se uma pena não pode ser imposta sem que haja culpa, consequentemente, um 

comportamento típico e antijurídico pode muito bem não ser punido se o agente agiu sem 

culpa no caso concreto, por exemplo, porque, em razão de doença ou perturbação mental, não 

era capaz de entender o caráter ilícito do fato ou agir de acordo com esse entendimento.77 

Mezger, em seu tratado, já dizia que “a ação típica, não justificada por uma causa de 

exclusão do injusto (isto é, de forma abreviada, a ação típica e antijurídica) necessita, 

finalmente, para ser punível, ser imputável. Salvos algumas escassas exceções que tendem a 

desaparecer, só é punível uma ação quando é ‘reprovável’, que dizer, quando é culpável; uma 

imputação sem culpabilidade se rechaça por uma consciência jurídico-penal purificada e em 

harmonia com os ideais da época.”78 

O postulado “não há pena sem culpabilidade” constitui uma parte integrante da 

consciência jurídico-penal moderna. Diz Mezger que, primeiramente, é um programa, pois 

significa um princípio jurídico que se reconhece de forma geral, já para a interpretação do 

direito positivo é um princípio reator, nos casos de dúvida, e para o direito penal do futuro 

constitui um princípio meta, cuja realização prática, sem exceções, se exige de modo 

imperioso pela consciência cultural atual.79 

Trata-se da percepção e do reconhecimento de que para que uma conduta seja 

considerada criminosa e merecedora de sanção, há também necessidade da análise do agente, 

não sendo suficiente a averiguação da conduta por ele praticada. “Argumenta-se que a pena 

                                                 
77 ROXIN, Claus; ARZT, Gunther; TIEDEMANN, Klaus. Introdução ao Direito Penal e ao Direito 
Processual Penal. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 25. 
78 MEZGER, Edmundo. Tratado de Derecho Penal. 2 ed. Vol. XII, tomo I, Madrid: Editorial Revista de 
Derecho Privado, 1946, p. 161. 
79 Idem, p. 21 
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não deve reger-se exclusivamente pela utilidade pública que se espera dela, e sim que se deve 

manter dentro do marco da culpabilidade do autor”.80  

Nesse sentido, ensina Nilo Batista que o princípio da culpabilidade deve ser 

entendido, primordialmente, como repúdio a qualquer espécie de responsabilidade pelo 

resultado, ou responsabilidade objetiva. Mas deve ser também compreendido como exigência 

de que a pena não seja infligida senão quando a conduta do sujeito, mesmo associada 

casualmente a um resultado, seja-lhe reprovável.81 

O princípio da culpabilidade relaciona-se a uma percepção do ser humano, como ente 

dotado de capacidade de decidir acerca da conduta a ser realizada (racionalidade). Só a partir 

dessa concepção é que se torna possível a reprovabilidade, pois o princípio em comento tem 

como pressuposto lógico a liberdade de vontade do homem, como afirma Jescheck. Dessa 

forma, quando é feito o juízo de reprovação sobre determinada pessoa com base no Direito, 

no agente, é reconhecido esse caráter de ente responsável. É a livre determinação da vontade 

humana o pressuposto lógico e necessário do princípio da culpabilidade.82 

Essa percepção de que a culpabilidade tem como fundamento o livre arbítrio tem por 

base o liberalismo. “Não há duvida que a doutrina penal do século XX, ao conceber a 

culpabilidade como reprovabilidade, elegeu o fundamento clássico, evolução que, como tem 

assinalado, culmina na construção welzeliana do finalismo, na qual a culpabilidade, como 

elemento estrutural do delito, termina vazia de todo o conteúdo material para esquematizar-se 

como puro juízo de reprovação.”83 

Afasta-se a responsabilidade objetiva, pois ela desconsidera a parte subjetiva da 

conduta. Não há cabimento, no Direito Penal estabelecido em um Estado Democrático, para 

uma responsabilidade derivada apenas de uma associação causal entre a conduta e um 

resultado de lesão ou perigo de lesão para um bem jurídico.  

Outra consequência do princípio ora analisado é a personalidade da responsabilidade 

penal, que gera tanto a intranscendência da pena como a sua individualização. A primeira 

impede que a pena ultrapasse a pessoa do condenado (inexistência da responsabilidade penal 
                                                 
80 JAKOBS, Günther. Fundamentos do Direito Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 112. 
81 BATISTA, Nilo. Introdução Crítica ao Direito Penal brasileiro. 11 ed. Rio de Janeiro: Revan, 2007, p. 103. 
82 PIERANGELI, José Henrique. Escritos Jurídico-Penais. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 
124. 
83 CREUS, Carlos. Derecho Penal: Parte General. 5 ed. Buenos Aires: Editorial Astrea, 2004, p. 130. 
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subsidiária, solidária ou sucessiva). Já a segunda, exige que a pena aplicada considere 

características pessoais do agente à qual se destina.84 

Ressalte-se que o Código Penal brasileiro adotou a teoria da culpabilidade do ato ou 

de fato85, onde, diferente da culpabilidade do autor (considera que a conduta do agente é uma 

manifestação de sua personalidade, punindo-o não pelo que fez, mas sim pelo que é), censura-

se o autor por ele ter cometer uma conduta típica e antijurídica na medida de sua possibilidade 

de determinar-se no caso concreto. 

Se há a necessidade da constatação de que o agente é culpável para a imposição de 

uma pena, pode-se afirmar que há também uma limitação do poder de punir do Estado. Esse 

pressuposto é mais um fator colaborador para o distanciamento da arbitrariedade estatal nos 

dias correntes. 

Aqui, é necessário deixar claro que seria um exagero afirmar que a inclusão da 

exigência da culpabilidade entre os requisitos integrantes da noção de delito tem como 

consequência a plena e absoluta garantia para o correto exercício do poder de punir do Estado, 

excluindo todas as possibilidades de abuso no exercício da referida faculdade.86 No entanto, 

acreditamos ser correto declarar que tal inclusão é uma das formas efetivas de limitar o 

exercício punitivo. Constitui uma grande evolução do Direito Penal justamente por considerar 

o ser humano e, dessa forma, respeitar a dignidade que lhe é ínsita. 

O Direito Penal que se preocupa com o ser humano e se distancia da arbitrariedade 

não é tão recente. Só na segunda metade do século XVIII, com a obra de Beccaria intitulada 

“Dos delitos e das penas”, que foi explanada de forma sistemática a necessidade de limitar o 

poder de punir do Estado. Para ele, a legalidade o mais importante instrumento para tanto.87  

Tal evolução se iniciou quando pensadores do Iluminismo erigiram a Teoria do 

Contrato Social na parte mais importante da sua teoria política. Segundo ela, o Estado e o 

poder soberano não se fundavam no divino, mas num acordo contratual entre cidadãos que, 

                                                 
84 BATISTA, Nilo. Introdução Crítica ao Direito Penal brasileiro. 11 ed. Rio de Janeiro: Revan, 2007, p. 103. 
85 Apesar dessa adoção, há institutos vigentes, como a reincidência, que são contrários a teoria. 
86 RODA, Juan Cordoba. Culpabilidad y pena. Barcelona: Bosch, 1977, p. 37. 
87 BRANDÃO, Cláudio. Culpabilidade: sua análise na dogmática e no Direito Penal brasileiro.  Revista 
Portuguesa de Ciência Criminal. Coimbra: Coimbra Editora, 2005, p. 214. 
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por meio dessa associação organizatória e da investidura de um poder coator, tinham como 

fim a proteção a sua liberdade e a convivência pacífica contra a interferência de terceiros.88  

Foram essas as ideias causadoras da alteração tanto da função, quanto dos limites do 

Estado. A partir dali, a função do Estado passou a ser apenas garantir a convivência de seus 

cidadãos, restringindo a punição apenas quando um determinado comportamento atingir de 

forma nociva ao direito de outrem, e não se for pecaminoso ou imoral.89 

Beccaria diz que a primeira consequência que se tira do princípio da legalidade “é 

que apenas as leis podem indicar as penas de cada delito e que o direito de estabelecer leis 

penais não pode ser senão da pessoa do legislador que representa toda a sociedade ligada por 

um contrato social.” E continua afirmando  

Ora, o magistrado, que faz parte dessa sociedade, não pode com a justiça 
aplicar a outro partícipe dessa sociedade uma pena que não esteja 
estabelecida em lei; e a partir do momento em que o juiz se faz mais severo 
do que a lei, ele se torna injusto, pois aumenta um novo castigo ao que já 
está prefixado. Depreende-se que nenhum magistrado pode, mesmo sob 
pretexto do bem público, aumentar a pena pronunciada contra o crime de um 
cidadão.90 

Como afirma Ricardo de Brito, é a adesão de Beccaria à teoria do contato social que 

faz com que haja a aceitação da existência de limites impostos ao Estado no que concerne ao 

poder de punir os indivíduos. Pois, para ele, se o homem concedeu uma parcela de sua 

liberdade por meio de um pacto, o fez para obter a segurança necessária à conservação da 

propriedade e de suas liberdades. Nesse sentido, “o Estado enquanto produto do contrato 

social só pode punir o indivíduo na medida necessária à sua autodefesa e, consequentemente, 

à preservação dos direitos individuais.” 91 

São essas ideias que dão início ao chamado Direito Penal liberal. Acerca desse tema, 

Cláudio Brandão faz importante colocação, sobre a advertência de Bettiol e Mantovani, ao 

dizer que:  

                                                 
88 ROXIN, Claus; ARZT, Gunther; TIEDEMANN, Klaus. Introdução ao Direito Penal e ao Direito 
Processual Penal. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 40. 
89 Idem, p. 25. 
90 BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. São Paulo: Martin Claret, 2003, p. 20. 
91 FREITAS, Ricardo de Brito A. P. Razão e sensibilidade: Fundamentos do Direito Penal Moderno. São Paulo: 
Juarez de Oliveira, 2001, p. 74. 
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Sob a denominação Direito Penal Liberal não se encontram um conjunto 
homogêneo de doutrinas, mas sob um certo aspecto se encontram mesmo 
doutrinas contrastantes entre si, que são reunidas por possuírem um ponto 
em comum: a limitação ao poder de punir do Estado. Em contraposição ao 
Direito Penal liberal encontra-se o Direito Penal do terror, que tem por 
característica a não limitação do jus puniendi estatal e a não garantia, via de 
consequência, do homem em face do poder de punir.92 

Como visto, a culpabilidade, desde o seu estabelecimento, procurou um limite à 

responsabilidade, ou seja, aos próprios fundamentos da pena. Para tanto, os seus elementos 

deveriam ser analisados de forma positiva e negativa. Considerando-se que, no primeiro caso, 

a pena será necessária, já no segundo, será proibida. 

Diante disso, pode-se afirmar que a culpabilidade, como o próprio princípio da 

legalidade, traz em seu âmago restrições ao poder de punir concedido ao Estado quando exige 

uma fundamentação normativa baseada na responsabilidade subjetiva para a imposição da 

pena. Se, para uma conduta ser considerada criminosa, ela tem que ser típica, antijurídica e 

culpável, ausente um dos elementos da culpabilidade (atualmente no Direito Penal brasileiro: 

imputabilidade, potencial consciência de ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), o 

Estado está plenamente impedido de exercer o seu poder de punir, consistindo, a 

culpabilidade, em uma concreta restrição ou pressuposto para essa forma de atuação estatal. 

Nesse sentido, ensina Francisco Palazzo, que o princípio da culpabilidade funciona 

tanto como fundamento da pena e do próprio poder de punir do Estado, quanto como limite da 

intervenção punitiva estatal.93 

É válido aqui ressaltar que esse posicionamento é reconhecido pelo próprio Estado, 

como demonstra jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cujo relator foi o Ministro 

Hamilton Cavalhido: 

14. Não há, pois, inconstitucionalidade qualquer na exclusão dos condenados 
por crime hediondo ou delito equiparado do regime semi-aberto, 
submetendo-os apenas ao regime fechado e ao livramento condicional94, por 
não estranhos e, sim, essenciais à individualização da pena e, assim, também 

                                                 
92 BRANDÃO, Cláudio. Culpabilidade: sua análise na dogmática e no Direito Penal brasileiro.  Revista 
Portuguesa de Ciência Criminal. Coimbra: Coimbra Editora, 2005, p. 214. 
93 PALAZZO, Francisco C. Valores Constitucionais e Direito Penal. Tradução de Gérson Pereira dos Santos.  
Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1989, p. 52. 
94 Atualmente, há diferente entendimento com base no novo §1º, do art. 2º da Lei dos Crimes Hediondos diz que 
a pena, por tais crimes será cumprida inicialmente em regime fechado. O §2º, do mencionado artigo, estabelece 
a quantidade que deve ser cumprida da pena, para que seja possível a progressão do regime (ou seja, 2/5 para 
apenados primários, e 3/5 para reincidentes). 
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à individualização legislativa, os fins retributivo e preventivo da pena, 
certamente adequados ao Estado Social e Democrático de Direito, ético 
por pressuposto e de rigor absoluto na limitação do jus puniendi, cuja 
legitimidade, todavia, não se pode deslembrar, está fundada no direito 
de existir como pessoa, titularizado por todos e cada um dos membros 
da sociedade, em que tem lugar a vida humana.95 

Como se vê, a culpabilidade pode ser classificada como um axioma garantista96, uma 

vez que não expressa proposições assertivas, mas proposições prescritivas, não descreve o que 

ocorre, mas prescrevem o que deve ocorrer, não enuncia as condições que um sistema penal 

efetivamente satisfaz, mas as que deve satisfazer em adesão aos seus princípios normativos 

internos.  

Sendo assim, tem um papel importante para que a atividade Estatal se dê de forma 

democrática. Como ensina Tavares, cada uma das implicações deônticas – ou princípios – de 

que se compõe qualquer modelo de direito penal enuncia, portanto, uma condição sine qua 

non, isto é, uma garantia jurídica para a constatação da responsabilidade penal e para, 

consequentemente, a aplicação da pena. Tenha-se em conta de que aqui não se trata de uma 

condição suficiente, na presença da qual esteja permitido ou obrigatório punir, mas sim de 

uma condição necessária, na ausência da qual está proibido punir.97  

Ressalte-se que não se busca com os reflexos garantistas advindos do 

estabelecimento da culpabilidade como pressuposto necessário à pena, um simples 

favorecimento ao acusado, mas ao contrário, o cumprimento da verdadeira missão do Direito 

Penal que é única e exclusivamente proteger bens jurídicos, censurando de forma legítima e 

dentro de limites claros, anteriormente aqui expostos, as pessoas cuja conduta é tida como 

insuportável para o convívio social. 

Como visto, a função específica das garantias, como a culpabilidade, no Direito 

Penal, na realidade não é tanto consentir ou legitimar, senão muito mais condicionar ou 

vincular e, dessa forma, deslegitimar o poder de punir absoluto.  

                                                 
95 HC 46992. Relator: Hamilton Cavalhido. Órgão Julgador: 6º Turma do Superior Tribunal de Justiça. 
Julgamento em: 09/12/2005, publicado no DJ de 01/07/2009. Acesso em 23-10-2009. Disponível em: 
<http://columbo2.cjf.jus.br/juris/unificada/Resposta>. 
96 Sobre essa definição de axioma garantista, conferir: FERRAJOLI, Luigi; TAVARES, Juarez. Direito e 
Razão: Teoria do Garantismo Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 74. Destaque-se que a 
culpabilidade está inclusa no sistema garantista SG citado pelo autor. 
97 FERRAJOLI, Luigi; TAVARES, Juarez. Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2002, p. 74. 
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São elas que definem o perfil do Direito Penal e, consequentemente, do próprio 

Estado.  Estabelecer, ou reestabelecer os fins e os limites do direito de punir, supõe, por 

conseguinte, conhecer, antes, os fins e os limites do próprio Estado. Até porque os limites do 

Direito Penal constituem os limites do Estado.98 

Exemplificando, Ricardo de Brito diz que “por trás da previsão abstrata de imposição 

da pena privativa de liberdade para o crime de homicídio, produto de uma decisão político 

criminal, está presente toda uma discussão prévia sobre a legitimidade do poder de punir do 

Estado...” 99 

A referida discussão leva em conta aspectos sociais do Estado. Tem por finalidade 

chegar à definição de uma forma do Direito Penal ser o mais eficaz possível em sua missão, 

que é a paz social, sem desconsiderar a dignidade humana. O que se pretende é, justamente, 

conciliar a dignidade humana e a necessidade da pena, com base na realidade social corrente. 

Diante disso, temos que considerar que o Estado Democrático de Direito não se 

apresenta como algo estático e, formalmente com um aspecto coercitivo puro. A própria 

dinâmica social exige a constante revisão do processo de persecução penal, bem como o 

estabelecimento do modo de intervenção do Direito Penal, para que a pena não seja um lesão 

inútil e que, em proporção, sejam evitados os seus danos.100 

A interpretação101 do Direito Penal, que leva a sua concretização, é a forma de 

conhecer, por meio da análise em contato com a realidade social, o seu significado para o 

Estado Democrático de Direito, não só como um elemento de garantia para toda pessoa, 

indistintamente, como também um indicador para todo o ordenamento jurídico.102 

É esse o ponto que merece destaque por se relacionar mais proximamente com a 

problematização presente no presente trabalho. Uma interpretação teleológica do Direito 

Penal, seja nacional ou internacional, como protetor de bens jurídicos, funciona como 

                                                 
98 QUEIROZ, Paulo de Souza. Funções do Direito Penal. 2 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 115. 
99 FREITAS, Ricardo de Brito A. P. Ciências Criminais e Filosofia política: as possibilidades de diálogo 
interdisciplinar.  Revista brasileira de ciências criminais. n. 63, nov/dez 2006,  p. 217 
100 CAMARGO, A. L. Chaves. Culpabilidade e Reprovação Penal. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 44. 
101 Sobre os métodos utilizados na interpretação do Direito Penal (silogismo, tópica e tópico-hermenêutico), são 
interessantes os ensinamentos de Cláudio Brandão em: BRANDÃO, Cláudio. Culpabilidade: sua análise na 
dogmática e no Direito Penal brasileiro.  Revista Portuguesa de Ciência Criminal. Coimbra: Coimbra Editora, 
2005 p. 209-227. 
102 Idem, p. 38. 
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fundamento da aplicação do conceito analítico de culpabilidade vigente no Brasil apenas no 

caso de violação de bens jurídicos individuais, ou seja, aqueles que só o Estado tenha o 

interesse de punir. 

Isso porque ante toda a história da culpabilidade, que foi anteriormente exposta de 

forma breve, fica claro que a elaboração do seu conceito e, por conseguinte, a definição dos 

seus elementos, teve como fundamento unicamente necessidades sociais internas, até mesmo 

pelas necessidades atuais da sociedade internacional serem inimagináveis durante a 

construção do seu conceito (teoria psicológica, teoria psicológica normativa e teoria finalista 

da culpabilidade). 

Diante disso, a aplicação de uma norma internacional justificadamente divergente em 

relação à legislação nacional de um dado Estado, não deve ser vista como algo que restringe, 

desrespeita ou viola o direito interno, mas sim, como um complemento, uma vez que vem 

para dirimir conflitos de natureza grave que anteriormente não estavam regulamentados ou 

estavam regulamentados de forma insuficiente. 

Mesmo se tratando de uma garantia individual, tal como a culpabilidade, a 

interpretação do direito não pode, por uma postura exageradamente tradicionalista, fechar os 

olhos para as necessidades internacionais da sociedade mundial e pregar a aplicação absoluta 

do direito interno em caso de divergência.  

Faz-se necessário partir do pressuposto de que a legislação internacional surgiu para 

caminhar ao lado das nacionais com exatamente o mesmo fim: a busca pela paz social por 

meio da proteção de bens jurídicos.  

Como ensina Margarida Cantarelli, é preciso atenção para o fato de que o 

estabelecimento de uma justiça penal internacional não é apenas uma luta pela justiça em si, 

mas um importante passo para a reconstrução da paz.103  

O Direito Internacional Penal, desde o seu surgimento até o estabelecimento do 

Tribunal Penal Internacional, será abordado em trechos posteriores do presente estudo, a fim 

de que o leitor possa compreender a necessidade de adesão à Justiça Penal Internacional e de 

                                                 
103 CANTARELLI, Margarida de Oliveira. Da territorialidade à transnacionalidade e a desterritorialização 
da jurisdição penal. Recife: Biblioteca da Faculdade de Direito do Recife, 2001, p. 274. 
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uma interpretação que compatibilize o direito interno dos Estados com o Direito Internacional 

Penal. 
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  2. A OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA 

 

Este capítulo tem como objetivo a análise da obediência hierárquica, tida no Brasil 

como causa excludente da culpabilidade de um fato típico e antijurídico por inexigibilidade de 

conduta diversa. 

Para tanto, é inicialmente apresentado o surgimento da obediência hierárquica no 

Código Penal brasileiro e sua evolução. Tal análise é feita desde o Código Penal do Império, 

de 1830 até o atual, de 1940. Ainda nesse momento, são expostos também aspectos 

controvertidos sobre o assunto. 

Após a análise geral da obediência hierárquica no Código Penal brasileiro, também 

são estudadas as disposições relativas ao instituto no Direito Penal Militar brasileiro. 

Por fim, em busca de enriquecer a pesquisa, são exploradas ainda previsões da 

obediência hierárquica nos Ordenamentos Jurídicos de outros Estados que, assim como o 

Brasil, tem por base o sistema civil law, tais como a Espanha, Portugal, Argentina, Alemanha 

e França. 

 

2.1   A evolução da obediência hierárquica no Direito Penal brasileiro 

 

2.1.1.  Código Criminal do Império de 1830 

Sancionado em 16 de dezembro de 1830, o Código Criminal do Império sucedeu às 

Ordenações Filipinas, Livro V, por força de norma constitucional. O artigo 179, inciso XVIII, 

da Constituição de 1824, contido no título “Das disposições gerais e garantias dos direitos 

civis e políticos dos cidadãos brasileiros”, determinava organizar-se “quanto antes, um 

Código Civil e Criminal, fundados nas sólidas bases da justiça e equidade”.104 

Artigo 142 do Código Criminal do Império do Brazil: 
                                                 
104 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao24.htm 
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Expedir ordem, ou fazer requisição illegal. 
 Penas - de perda do emprego no grau maximo,; de suspensão de tres annos 
no medio; e por um nano no minimo. 
O que execultar a ordem, ou requisição illegal, será considerado obrar, como 
se tal ordem, ou requisição não existira, e punido pelo excesso de poder, ou 
jurisdicção, que nisso commetter.105 

Como se percebe, a legislação criminal do Império não chegou a tratar da obediência 

hierárquica, todavia, mandava punir aquele que expedisse ou fizesse requisição ilegal e o que 

a cumprisse, uma vez que deveria considerar a ação como se o mandamento inexistisse, sendo 

punido o mandante pelo excesso de poder ou jurisdição. 

2.1.2  Código Penal dos Estados Unidos do Brazil de 1890 

Com a proclamação da República, por sua força e por seus reflexos na esfera da 

legislação que tratava especificamente do poder punitivo estatal, substituiu-se o Código 

Criminal do Império pelo Código Penal dos Estados Unidos do Brazil. A referida modificação 

aconteceu por meio do Decreto 847, de 11 de outubro de 1890, porém, sua vigência só 

ocorreu seis meses após 06 de dezembro de 1890. 

O seu artigo 28 (título III), que se apresentou como reprodução do artigo 122 do 

Código de Baviera, tratou da obediência hierárquica da seguinte forma: “A ordem de 

commeter crime não isentará de pena aquelle que o praticar, salvo se for cumprida em virtude 

de obediência legalmente devida ao superior legítimo e não houver excesso nos actos ou na 

fórma da execução”.106 

Presentes os requisitos expostos na norma citada, não se considerava criminosa a 

atuação do subalterno. Todavia, estando ausente um ou outro requisito, a legislação penal 

republicana mandava atenuar a censura, quando o agente tivesse sob ordem de superior 

hierárquico, em cumprimento do artigo 42, parágrafo 8º, que diz ser uma das circunstâncias 

atenuantes “ter o delinquente commettido o crime em obediencia á ordem de superior 

hierarchico”.107 

2.1.3  Consolidação das Leis Penais de 1932 

 
                                                 
105 Disponível em: http://www.ciespi.org.br/base_legis/legislacao/COD11a.html 
106 Disponível em: http://www.ciespi.org.br/base_legis/baselegis_view.php?id=42 
107 Idem. 
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Em sucessão ao Código Republicano de Estados Unidos do Brasil, adveio, em 1932, 

a Consolidação das Leis Penais. Originariamente, era um trabalho intitulado Código Penal 

brasileiro, completado com as leis modificadas em vigor, de autoria do Desembargador da 

Corte de Apelação do Distrito Federal Vicente Piragibe, aproveitado pelo Governo Provisório, 

aprovado e adotado pelo Decreto 22.213, de 14 de dezembro de 1932.108 

A obediência hierárquica foi contemplada no seu artigo 28, que dizia: “A ordem de 

commetter crime não isentará da pena aquelle que o praticar, salvo si for cumprida em virtude 

de obediencia legalmente devida a superior legitimo e não houver excesso nos actos ou na 

fórma da execução.” 

Assemelhando-se novamente ao Código Republicano de 1890, informava, no seu 

artigo 42, parágrafo 8º, que ausente um ou outro requisito constante no artigo 28, atenuar-se-á 

a pena por “ter o delinquente commettido o crime em obediencia à ordem de superior 

hierarchico”.109 

2.1.4.  Projeto Sá Pereira (1927 a 1935) 

À essa época, o Brasil encontra-se em notória transformação, cujos reflexos, como 

não poderia ser diferente, atingiram a seara criminal. Nesse sentido, exigia-se a reforma da 

legislação punitiva. O Código Penal brasileiro, promulgado pelo Decreto 847, de 11 de 

outubro de 1890, sofreu várias modificações por debater-se com os movimentos reformistas, 

por outro lado, havia a necessidade de serem consolidadas as leis esparsas, para facilitar o 

conhecimento e a aplicação do Direito Penal.110 

                                                 
108 Teor do artigo 1º: Fica aprovado e adotado, como Consolidação das Leis Penais, o trabalho do Sr. 
desembargador Vicente Piragibe, publicado sob o título Codigo Penal Brasileiro, completado com as leis 
modificadoras em vigor, que a este acompanha, subscrito pelo ministro da Justiça. Paragrafo unico. A 
Consolidação, assim aprovada e adotada, não revogará dispositivo algum da legislação penal em vigor, no caso 
de incompatibilidade entre os textos respectivos. (Disponível em: 
http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=42869). 
109 KOERNER JÚNIOR, Rolf. Obediência Hierárquica. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 21. 
110 Inteiro teor das considerações: Considerando que o Codigo Penal Brasileiro, promulgado pelo decreto n. 847, 
de 11 de outubro de 1890, tem sofrido inumeras modificações, quer na classificação dos delitos e intensidade das 
penas, quer com a adoção de institutos reclamados pela moderna orientação da penalogia;Considerando que 
essas modificações constam de grande número de leis esparsas, algumas das quais já foram, por sua vez, 
profundamente alteradas, o que dificulta não só o conhecimento como a aplicação da lei penal; Considerando 
que, não sendo licito invocar a ignorancia do direito devem as leis estar ao alcance de todos, já pela clareza, já 
pela divulgação, o que, com rigor maior, cumpre seja observado em relação ás leis penais, em virtude da 
particular incidencia destas sobre a liberdade individual; Considerando que, malogradas as várias tentativas de 
reforma do Codigo Penal Brasileiro, a que ora se empreende ainda tardará em ser convertida em lei, não obstante 
a dedicação e competencia da respectiva Sub-comissão Legislativa; Considerando que, sem desarticular o 
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Diante disso, o Desembargador Virgílio de Sá Pereira, no Governo de Arthur 

Bernardes, em 1927, elaborou um projeto, no qual também tratou da obediência hierárquica, 

que não foi aprovado em virtude de não ter sido consentido até o golpe de Estado de 10 de 

novembro de 1937, que dissolveu o Congresso. 111 

Sá Pereira tratou a obediência hierárquica como uma causa de justificação. Disse no 

artigo 8º, inciso II, do referido projeto que “não comete um crime aquele que obedece a 

superior hierárquico no exercício de suas funções”.  

No artigo seguinte, foram expostos os elementos necessários para a configuração da 

referida causa de justificação, sendo estes: que a autoridade fosse competente para dar a 

ordem e que esta não fosse manifestamente ilegal, salvo quando, por condições especiais, não 

pudesse ter o executor consciência da ilegalidade.112 

Em seu artigo 12, o projeto tratava do excesso no cumprimento da ordem, dizendo 

que o mesmo desautorizava a exclusão do crime, mas que, contudo, propiciaria a livre 

atenuação da pena em favor do agente.113 

2.1.5.  Projeto Alcântara Machado de 1938 

Já no “Estado Novo”, Alcântara Machado, Professor da Faculdade de Direito de São 

Paulo, foi nomeado para apresentar o Anteprojeto do Código Penal. 

No projeto, que também não chegou a ser aprovado, Alcântara Machado tratou da 

obediência hierárquica como causa de exclusão do crime, beneficiando o agente que tivesse 

obedecido à ordem emanada de superior hierárquico, no exercício de suas funções, desde que 

a autoridade tivesse competência para dar a ordem e ela não fosse manifestamente ilegal, ou, 

                                                                                                                                                         
sistema do Codigo atual nem alterar as disposições em vigor, é de todo conveniente seja adotada uma cor solida 
das leis penais; Considerando que êsse objetivo póde ser alcançado com o trabalho ¿Codigo Penal ¿Brasileiro, 
completado com as leis modificadoras em vigor¿, da autoria do Sr. desembargador Vicente Piragibe, Juiz da 
Côrte de Apelação do Distrito Federal, com exercicio em uma das camaras criminais dêsse alto tribunal 
judiciario; Considerando que a propria Sub-Comissão legislativa do Codigo Penal, em parecer emitido sobre o 
mencionado trabalho, reconhece a sua utilidade prática e se pronuncia pela sua aprovação oficial, pensando, do 
mesmo modo, o Instituto dos Advogados, o Club dos Advogados e a unanimidade dos desembargadores das 
Camaras Criminais da Côrte de Apelação do Distrito Federal; Considerando que o autor da obra consente na sua 
adoção, independentemente de qualquer indenização ou premia, ressalvados apenas os seus direitos autorais, 
quanto á edição já publicada e as reedições futuras. 
111 KOERNER JÚNIOR, Rolf. Obediência Hierárquica. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 21. 
112 Idem, p.21. 
113 Idem, p. 23. 
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por circunstâncias especiais, o executor não pudesse ter consciência da ilegalidade (artigo 14, 

caput, inciso II, “a” e “b”). 114 

Em caso de excesso, informava o artigo 14, parágrafo único que o único efeito seria a 

diminuição da pena. 

2.1.6 Código Penal de 1940 

Na sua Exposição de Motivos, de 4 de novembro de 1940, o professor  Campos115, 

justificou o abandono do Projeto Alcântara Machado da seguinte forma:  

A Conferencia de Criminologia, reunida no Rio de Janeiro em 1936, dedicou 
os seus trabalhos ao exame e a critica do projeto revisto, apontando nele 
deficiências e lacunas, cuja correção se impunha. Vossa Excelência resolveu, 
então, que se confiasse a tarefa de formular novo projeto ao Dr. Alcântara 
Machado, eminente professor da Faculdade de Direito de São Paulo. Em 
1938, o Dr. Alcântara Machado entregava ao Governo o novo projeto, cuja 
publicação despertou o mais vivo interesse.  
A matéria impunha, entretanto, pela sua delicadeza e por suas notórias 
dificuldades, um exame demorado e minucioso. Sem desmerecer o valor do 
trabalho de que se desincumbirá o Professor Alcântara Machado, julguei de 
bom aviso submeter o projeto a uma demorada revisão, convocando para 
isso técnicos, que se houvessem distinguido não somente na teoria do direito 
criminal como também na prática de aplicação da lei penal.116 

O Diploma Penal de 1940 é, mesmo diante de resistências117, o que se encontra em 

vigência nos dias atuais, merecendo, dessa forma, análise detalhada sobre a obediência 

hierárquica em tópico específico. 

Ainda nesse momento, é válido expor que a Lei de número 7.209, de 11 de julho de 

1984 trouxe modificações ao referido Código, dando-lhe novas disposições à sua Parte 

Geral.118 No que diz respeito à obediência hierárquica, houve somente a substituição da 

numeração do artigo e do termo “crime” (artigo 18 do Código Penal de 1940) por “fato” 

(agora, no artigo 22 do Código Penal). 

 
                                                 
114 Idem, p. 23. 
115 Ministro de Justiça e Negócios Interiores. 
116 Exposição de motivos do Código Penal de 1940. 
117 Além do clamor dos doutrinadores existente até os dias atuais, o Código Penal de 1969, que nem sequer 
entrou em vigor, é exemplo dessa tendência. 
118 Mesmo ter feito qualquer menção à obediência hierárquica, é válido salientar que após o Código Penal de 
1940, como marcos legislativos de importância, houve o Anteprojeto de Hungria de 1963, o Código Penal de 
1969 e a Portaria n. 167, de 22 de fevereiro de 1980, do Ministério da Justiça. 



48 
 

2.2 Regulação atual da obediência hierárquica e aspectos controvertidos 

 

A obediência hierárquica é uma das causas de exclusão da culpabilidade fundada na 

inexigibilidade de conduta diversa, que ocorre quando um funcionário público pratica ato 

tipificado em decorrência da ordem de um superior hierárquico, não manifestamente ilegal. 

Estabelece o artigo 22 do Código Penal: “Se o fato é cometido sob coação irresistível 

ou em estrita obediência a ordem119, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é 

punível o autor da coação ou da ordem”. 

Apesar da doutrina majoritária entender atualmente que a obediência hierárquica se 

fundamenta na inexigibilidade de conduta diversa e dos dispositivos penais pertinentes ao 

tema serem nítidos quanto à questão, muito já se discutiu sobre a natureza jurídica da 

obediência hierárquica. 

Munhõz Netto, que entendeu que a situação é de inexigibilidade, informou que, no 

que diz respeito à obediência hierárquica, muitos justificam a impunidade pelo erro de 

proibição: “O inferior hierárquico que comete o crime em obediência à ordem superior não 

manifestamente ilegal, não procede com culpa, porque supõe estar praticando uma ação lícita, 

já que não percebe a ilegalidade da ordem”. Outros, segundo o autor, afirmam que a lei não 

exige que o inferior hierárquico haja sem consciência da antijuridicidade: desde que a 

ilegalidade da ordem não seja manifesta, incumbe-lhe executá-la, ainda que se perceba de 

estar praticando uma ação delituosa, por tratar-se de dever funcional. A situação é de 

inexigibilidade, uma vez que o executor da ordem prefere praticar a ação a incidir em sanções 

disciplinares por desobediência.120 

                                                 
119 O termo ordem na língua portuguesa significa “mando, comando”. (Dicionário eletrônico Aurélio). 
120 MUNHOZ NETTO, Alcides. A ignorância da antijuridicidade em matéria penal. Rio de Janeiro: Forense, 
1978, p. 137. 
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Nelson Hungria viu a obediência hierárquica como uma causa de exclusão da 

culpabilidade “porque o executor, por erro de direito121, aqui excepcionalmente relevante, 

supõe a legalidade da ordem”. 122 

Seguindo o mesmo raciocínio, Aníbal Bruno disse que o que acontece é um erro de 

direito, que excluirá a culpabilidade.123 

Basileu Garcia interpretou como um erro de fato124. Para ele, “o erro, nesse caso, 

versa sobre relação jurídica, pois se trata de falsa apreciação de que a ordem é legal, que pode 

perfeitamente provir do ilusório entendimento do fato”.125 

Já Magalhães Noronha, como um caso de erro de proibição. Para ele, o agente 

engana-se (erra) sobre a legalidade da ordem, tendo-a como lícita quando não o é, errando, 

portanto, quanto a sua admissibilidade.126 

Damásio de Jesus, já disse que, se “o subordinado crê seguramente que a ordem é 

legal, quando é ilegal, aplica-se o que a doutrina denomina erro de proibição (artigo 21), 

incidindo o estrito cumprimento do dever legal putativo. Se a ordem não é manifestamente 

ilegal e o subordinado não incide em erro de proibição, havendo apenas um erro de 

interpretação a respeito de sua legalidade, aplica-se o princípio do artigo 22, segunda parte. O 

fato permanece ilícito, mas não é culpável, em face de relevante erro de direito, excludente da 

culpabilidade”.127 

Ariosvaldo de Campos Pires afirmou: “A ratio essendi da ‘ordem de superior 

hierárquico’ não se radica na impossibilidade jurídica de outra conduta como ocorre na 

‘coação irresistível’ mas na sua suposição justificada, por parte do agente, de que sua ação 

(lato sensu) é legal, melhor dizendo, em ambas as circunstâncias há uma impossibilidade de 

conformar os comportamentos ao ordenamento jurídico, mas enquanto na primeira (ordem de 

                                                 
121 O “erro de direito” era o erro do agente que recaia sobre a obrigação de respeitar a norma por ignorância da 
antijuridicidade de sua conduta, ou seja, desconhecimento da ilicitude devido à ignorância perante conceitos 
jurídicos. 
122 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Rio de janeiro: Forense, 1958, p. 262. 
123 BRUNO, Aníbal. Direito Penal: Parte Geral. Rio de Janeiro: Forense, t. 2, 1984, p.174. 
124 O “erro de fato”, era o erro do agente que recaia sobre as características do fato típico ou sobre qualquer 
circunstância justificante, ou seja, erro sobre os fatos incriminadores, estando na situação estrutural ou 
circunstancial. 
125 GARCIA, Basileu. Instituições de Direito Penal. 4 ed. São Paulo: Max Limonad, 1951, p. 290. 
126 NORONHA, Magalhães.  Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 159. 
127 JESUS, Damásio de. Direito Penal. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 1985, p. 434. 
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superior hierárquico) tal impossibilidade resulta da suposição por parte do agente de que 

pratica um ato lícito, na segunda (coação irresistível), embora o agente saiba que pratica um 

ato ilícito, outro procedimento não se lhe exige juridicamente”.128 

Fragoso sustentou que: “Se a ordem não for manifestamente ilegal, exclui-se a culpa 

do executor por inexigibilidade de outra conduta. A inexigibilidade no caso, funda-se no 

dever de obediência que deflui do sistema de subordinação e disciplina a que o agente está 

submetido. (...) Se o agente supõe ser lícita a ordem (não manifestamente ilegal), há também 

erro de proibição (erro sobre a ilicitude), que aqui se afirma ser relevante. Todavia, o 

verdadeiro fundamento da exclusão da culpa, nos casos de obediência hierárquica, é a 

inexigibilidade, e não o erro, pois este pode não existir.”129 

Posição semelhante à de Fragoso foi adotada por Mirabete, para quem, se o 

subordinado atua supondo lícita a ordem (não manifestamente ilegal), haverá um caso 

especial de erro de proibição. Complementa que “não sendo a ordem manifestamente ilegal, 

se o agente não tem condições de se opor a ela, em decorrência das conseqüências que podem 

advir no sistema de hierarquia e disciplina a que está submetido inexistirá a culpabilidade pela 

coação moral irresistível, estando a ameaça implícita na ordem ilegal. Em vez de erro de 

proibição há inexigibilidade de conduta diversa.”130 

Leonardo Isaac Yarochewsky sustenta que se o agente atuou supondo ser lícita (a 

ordem não manifestamente ilegal), houve um erro de proibição (que também exclui a 

culpabilidade). O autor completa dizendo que, contudo, “se o agente atuou sabendo ser a 

ordem ilegal, por temer a sanção disciplinar ou administrativa, deve ser verificado se era ou 

não exigível deste um comportamento conforme o Direito. Em caso positivo, estará excluída a 

culpabilidade pela inexigibilidade de outra conduta, respondendo pelo crime somente o autor 

da coação (autoria mediata).131 

Como se percebe, a partir da leitura e compreensão do artigo 22 do Código Penal, os 

fundamentos da obediência hierárquica são a impossibilidade de conhecer a ilicitude do fato 
                                                 
128 PIRES, Ariosvaldo de Campos. Coação Irresistível no Direito Penal Brasileiro. Belo Horizonte: Lemi, 1973, 
p. 64. In: YAROCHEWSKY, Leonardo Isaac. Da inexigibilidade de conduta diversa. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2000, p 81. 
129 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal – Parte Especial. Rio de Janeiro: Forense, 1986, p. 
213 e 214. 
130 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal. São Paulo: Atlas, 1998, p. 206. 
131 YAROCHEWSKY, Leonardo Isaac. Da inexigibilidade de conduta diversa. Belo Horizonte: Del Rey, 
2000, p 82. 
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diante do caso concreto e a inexigibilidade de conduta diversa. Seus requisitos podem ser 

assim elencados: 

a) Ordem não manifestamente ilegal: é a que não aparenta ser ilegal. No caso 

concreto, há um requerimento de um superior hierárquico que, em regra, encontra-se nessa 

posição por possuir mais conhecimentos técnicos ou por ter mais experiência no serviço 

público. Como diz de Asúa “não há dúvidas que só deve ser considerado responsável quem 

tenha recebido a ordem e tenha executado a mesma quando seu conteúdo for evidentemente 

um delito.”132 

Acerca do assunto, há um interessante julgado cuja relatora foi a Ministra do 

Superior Tribunal de Justiça Eliana Calmon: 

Comprovada a materialidade e a autoria do crime de peculato dos três 
primeiros denunciados, recebe-se a denúncia quanto a esses crimes. A 
coação exercida pelo primeiro denunciado, objetivando paralisar a ação da 
justiça e destruir provas, está materialmente comprovada. Co-autoria de 
servidores públicos que tinham discernimento e independência para 
agirem segundo a lei, sem obediência a ordem manifestamente ilegal. 
Humildes servidores representados por agentes de segurança e policiais de 
baixa patente não podem ser incriminados como co-autores, por terem agido 
por temor do patrão e chefe de hierarquia superior. A gravidade do crime de 
peculato, com autoria comprovada via farta prova documental, autoriza o 
afastamento do réu Conselheiro do Tribunal de Contas. 133 

É desse ponto que se torna possível pensar que a obediência é a fusão do erro de 

proibição, que implica o desconhecimento do caráter ilícito do fato134, com a inexigibilidade 

de conduta diversa. 

b) Ordem originária de autoridade competente: a ordem emanada ao funcionário 

subalterno deve ser originária de um funcionário competente. O mandado deve se referir as 

                                                 
132 ASÚA, Luiz Jiménez. La ley y el delito: curso de dogmática penal. Caracas: Editorial “Andrés Bello”, 
1945, p. 510. 
133 Ap 266/RO. Relatora: Min. Eliana Calmon. Julgamento em: 01.06.2005, publicado no DJ de 12.09.2005 p. 
193. Acessado em 27.07.2009. Disponível em: 
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=apn+266&&b=ACOR&p=true&t=&l=10&i=6 
134 “O erro de proibição é a o erro quanto ao caráter proibido do fato, portanto, é o erro sobre a antijuridicidade 
do comportamento” (BRANDÃO, Cláudio. Curso de Direito Penal: Parte Geral. Rio de Janeiro: Forense, 
2008, p. 246).   
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relações habituais existente entre o que manda e o que obedece.135 Caso contrário, há apenas a 

possibilidade do reconhecimento do erro de proibição escusável. 

Competência é uma das condições para a validade do comando ou do contra-

comando. É entendida por Meirelles como “o poder atribuído ao agente da administração para 

o desempenho específico de suas funções”.136 

Zaffaroni e Pierangeli137 acrescentam que o superior hierárquico deve ser competente 

para expedir a ordem e a ordem deve estar de acordo com a natureza da atividade que ele 

exercite. Sobre o inferior hierárquico, ele deve ser competente para cumprir a ordem e a 

ordem deve estar em acordo com a natureza da atividade que exercite o seu destinatário ou 

que esteja habilitado a cumpri-la. 

Cláudio Brandão diz que a conduta típica praticada pelo funcionário em 

cumprimento de uma ordem superior só deverá, em princípio, considerar-se justificada 

quando a ordem da autoridade for legítima, tanto do ponto de vista formal, quanto do ponto de 

vista material. Assim, a ordem da autoridade só será legítima e gerará um dever de obediência 

se, além dos pressupostos de natureza formal (competência do superior e do subordinado, 

existência de uma relação de subordinação entre ambos e observância das formalidades 

essenciais), encontrarem-se efetivamente verificados todos os pressupostos materiais da 

autorização legal ao abrigo da qual a ordem jurídica permite a prática do fato típico 

ordenado.138 

c) Relação hierárquica de Direito Público: a excludente da culpabilidade ora 

analisada, só é assim considerada nas relações de Direito Público. A obediência hierárquica 

não está presente nas relações privadas por não inexistir em tais casos base para punições 

severas e injustificadas a quem descumpre ordem de um superior não manifestamente ilegal. 

Nesse sentido, informa Cláudio Brandão: 

 

                                                 
135 ASÚA, Luiz Jiménez. La ley y el delito: curso de dogmática penal. Caracas: Editorial “Andrés Bello”, 
1945, p. 511. 
136 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 124. 
137 ZAFFARONI, Eugênio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro – Parte 
Geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 659. 
138 BRANDÃO, Cláudio. Curso de Direito Penal – Parte Geral. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 322. 



53 
 

No Direito Público existem determinadas relações regidas pelo binômio 
hierarquia/subordinação. Avultam os exemplos dessas relações, podendo-se 
citar aqui o caso das repartições da Administração Pública onde existe um 
chefe, investido em tal condição pelo poder competente, e os demais 
funcionários, sujeitos a essa relação hierárquica. Por conta dessa 
multirreferida relação hierárquica, existe o poder disciplinar da 
Administração Pública, que possibilita a imputação de uma sanção 
administrativa àqueles que violarem o dever de subordinação.139 

Concordando com o referido entendimento, Koerner Júnior diz que a hierarquia tem 

por base, exclusivamente, uma relação de Direito Público, excluída, por isso, a subordinação 

privada devida por laços espirituais (religiosos, filosóficos etc.) políticos e até mesmo 

domésticos. Nas relações de direito privado, em que há também o envolvimento de pessoas, 

umas mandando e outras sendo mandadas, poderá haver o timor reventialis, no entanto, o 

subordinado, se quando agir, praticar um ilícito criminal, não será isentado de culpa pela 

obediência hierárquica, mas sim pela coação, pelo erro etc.140 

A hierarquia que configura a obediência hierárquica é mais frequente na seara 

militar. Ali o descumprimento de uma ordem de um superior hierárquico é causa legítima para 

a prisão disciplinar, ou, até mesmo crime previsto no artigo 163 do Código Penal Militar.141  

d) Cumprimento estrito da ordem: o executor, para estar acobertado pela 

excludente, não pode, por conta própria, ultrapassar os limites da ordem emitida pelo superior 

hierárquico competente. 

De acordo com Koerner Júnior, em obra específica sobre a obediência hierárquica142, 

existem três teorias sobre as quais se estruturou o dever de obediência. Referem-se ao âmbito 

dos efeitos que vinculam ou desvinculam o subalterno das ordens expedidas por seu superior. 

Para a teoria da obediência passiva (conservadora), é cego, pleno e ilimitado o dever 

de obediência. Fundamentado em regra absoluta, o inferior hierárquico, seja civil ou militar, 

deve obediência até às ordens ilegais. Com tal absolutismo, o inferior hierárquico não deve 

sequer analisar a legalidade ou a formalidade da ordem expedida por seu superior.  

                                                 
139 BRANDÃO, Cláudio. Curso de Direito Penal: Parte Geral. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 233. 
140 KOERNER JÚNIOR, Rolf. Obediência Hierárquica. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p.95. 
141 Art. 163 do Código Penal Militar: Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, 
ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução: Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato 
não constitui crime mais grave. 
142 KOERNER JÚNIOR, Rolf. Obediência Hierárquica. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, pp. 69-72. 
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Na teoria ultraliberal, o subordinado pode resistir ou até mesmo desobedecer à ordem 

ilegal, por menos evidente que seja a sua ilegalidade. Posta para restringir a amplitude do 

passivismo funcional, essa teoria, como sua denominação indica, foi longe demais em sua 

dimensão. 

A teoria mista ou eclética, adotada pelo Código Penal brasileiro, reconhece o dever 

do inferior hierárquico obedecer às ordens postas a ele para o cumprimento. Nela, o dever de 

obedecer seria consequência da adoção dos princípios de autoridade e de hierarquia, porém, 

ambos limitados ao princípio da legalidade. Reconhece-se que o subalterno tem o dever de 

obedecer, mas deverá recusar o cumprimento das ordens ilegais, concedendo-lhe a 

oportunidade de representar antecipadamente contra elas. Dessa forma, foi consagrado o 

direito de desobediência do funcionário hierarquicamente inferior às ordens manifestamente 

ilegais. 

Quanto aos limites precisos a serem observados pelo intérprete da lei no campo da 

legítima resistência às ordens ilegais, há quatro teorias que merecem apreciação.143  

A teoria da reiteração, adotada pela Constituição de Wuttemberg de 1876, não exclui 

do subalterno a obrigação de concorrer ao acatamento das ordens de seu superior. Nesse 

sentido, emitida a ordem, o subalterno deverá cumpri-la quando legal e, quando ilegal, deverá 

representar ao seu superior. No último caso, se o superior reafirmar a vontade originária 

contida na ordem expedida, o inferior deverá cumpri-la, porém, não poderá ser 

responsabilizado pelo referido cumprimento. O Direito brasileiro não acata esse sistema. 

A teoria da legalidade formal parte da premissa de que o inferior tem o poder de 

verificação da legalidade formal da ordem emitida pelo seu superior. Excluiu-se do âmbito de 

verificação prévia de aceitação e cumprimento da ordem, o envolvimento do inferior com o 

aspecto material da mesma, como o relativo aos motivos e aos fundamentos. Aponta-se que 

nessa última ideia se situaria defeito da teoria, pois apesar da ordem ser apenas formalmente 

perfeita obrigaria o inferior e, cumprindo-a, feriria ele o princípio da legalidade, embora 

estivessem atendidos os princípios da autoridade e da hierarquia, o que não é compatível com 

o ordenamento jurídico brasileiro atual. 

 
                                                 
143 KOERNER JÚNIOR, Rolf. Obediência Hierárquica. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, pp. 73-78. 



55 
 

A teoria de Mayer é, a princípio, semelhante à teoria exposta no parágrafo anterior, 

pois também restringe o poder de verificação do subalterno à legalidade formal. Porém, ao 

mesmo tempo em que ela estende o poder de inspeção da ordem quando o comando não fere a 

lei penal, restringe o dever de obediência em face da existência de norma de natureza punitiva 

(as ordens que conduzam o inferior a um crime estão fora da obrigação geral de cumprir). 

Na teoria de Duguit (ilegalidade manifesta), a legalidade é o fator que tem mais 

importância para a análise e limitação do dever de obediência. A ordem materialmente ou 

formalmente ilegal desvincula o subalterno do dever de seu cumprimento. 

Sem dúvidas, o direito penal brasileiro adotou a teoria da ilegalidade manifesta. A 

partir da leitura do art. 22 do Código Penal, já exposto anteriormente, torna-se evidente que a 

limitação do dever de obediência se situa na nitidez da ilegalidade da ordem, em concordância 

e cumprimento ao princípio constitucional da legalidade, previsto no artigo 5º, inciso, II, 

Constituição Federal de 1988.144 

A Lei número 8112 de 1990, que trata do regime jurídico dos servidores públicos 

civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, em seu artigo 116, 

acrescenta que: 

São deveres do servidor:  
XII - representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder.   
Parágrafo único.  A representação de que trata o inciso XII será encaminhada 
pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual 
é formulada, assegurando-se ao representando ampla defesa.”  

Evidenciando, dessa forma, a necessidade do subalterno, ao se deparar com uma 

ordem manifestamente ilegal, mesmo que advinda de um superior hierárquico, representar 

junto à autoridade superior daquele que emitiu a referida ordem.  

Com relação aos efeitos, como exposto no artigo 22 do Código Penal, o cumprimento 

estrito de um mandamento não claramente ilegal emanado de um superior hierárquico elimina 

a culpabilidade do subalterno, contudo, o fato não permanece impune, uma vez que por ele 

responde o autor da ordem. 

                                                 
144 Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. 
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Se, entretanto, a ordem for concretizada de forma manifestamente ilegal, tanto o 

autor da ordem quanto o executor da ação respondem pela infração penal, caracterizando, 

inclusive, concurso de agentes. A responsabilidade pelo fato se dá dessa maneira porque 

ambos sabem do caráter ilegal da conduta e contribuem para o resultado. Nesse sentido, para 

o superior hierárquico, incide a agravante genérica exposta no artigo 62, inciso III do Código 

Penal145, e, quanto ao subalterno, aplica-se a atenuante genérica descrita no artigo 65, inciso 

III, alínea “c” do Código Penal.146 

Por fim, na verificação da legalidade ou ilegalidade da ordem, deve ser levado em 

consideração o perfil subjetivo do executor, e não os dados comuns do homem médio, pois se 

trata de questão afeta à culpabilidade, na qual sempre se consideram as condições particulares 

do agente para se concluir se é ou não culpável. 

 

2.3 A obediência hierárquica no Direito Penal Militar brasileiro 

 

O instituto da obediência hierárquica, apesar da semelhança dos dispositivos, é 

tratado de forma mais específica, ou melhor, mais dirigida no Código Penal Militar do que no 

Código Penal brasileiro. 

A obediência é o fundamento básico da disciplina que, por sua vez, constitui esteio 

das Forças Armadas. Diz o artigo 163 do Código Penal Militar: “recusar obedecer a ordem do 

superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, 

regulamento ou instrução” legitima a pena de detenção, de um a dois anos, se o fato não 

constitui crime mais grave.  

                                                 
145 Art. 62 - A pena será ainda agravada em relação ao agente que: II - coage ou induz outrem à execução 
material do crime. 
146 Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: III - ter o agente: c) cometido o crime sob coação a 
que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção, 
provocada por ato injusto da vítima; 
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Como não poderia deixar de ser exposto, no mesmo diploma, que aquele 

subordinado que comete um crime por conta da referida obrigação de obediência não possui 

culpa, dispõe o art. 38, alínea “b”, do Código Penal Militar: “Não é culpado quem comete o 

crime: b) em estrita obediência a ordem direta de superior hierárquico, em matéria de 

serviços.” Acrescenta os parágrafos 1º e 2º do mesmo artigo que responde pelo crime o autor 

da coação ou da ordem e que se a ordem do superior tem por objeto a prática de ato 

manifestamente criminoso, ou há excesso nos atos ou na forma da execução, é punível 

também o inferior. 

O dispositivo antes referido acolhe um sistema intermediário ou sincrético entre as 

teorias conhecidas, em direito penal militar, como das baionetas inteligentes (baïonnettes 

intelligentes), segundo as quais o militar deve desobedecer as ordens não objetivamente 

legítimas,147 e da obediência cega (obéissance aveugle), pois o subordinado só poderá 

desobedecer a ordem direta do superior hierárquico, em matéria de serviço, sem incorrer em 

crime de insubordinação, se ela tem por objeto a prática de ato manifestamente criminoso.148 

Jorge Alberto Romeiro diz que a expressão manifestamente antes referida deve ser 

averiguada de acordo com as circunstâncias do caso concreto, de maneira objetiva, como o 

conhecimento instantâneo da criminalidade do ato, sem a necessidade de outras reflexões. 

Dessa forma, o juiz não deve levar em conta a capacidade do subordinado envolvido no ato 

ilícito, mas de qualquer soldado que não se distinga por sua inteligência, nem por sua maior 

ou menor responsabilidade pessoal.149 

Se o caráter criminoso do ato não for realmente manifesto em um caso concreto, o 

subordinado estará acobertado pelo artigo e não será considerado criminoso, salvo se excede, 

quer quanto aos limites do ato, quer quanto à execução, caso em que será considerado para 

fins penais co-autor do crime cometido pelo superior. 

A partir da análise cuidadosa do dispositivo antes referido, pode ser observada a 

restrição ou especificidade no tratamento da obediência hierárquica pelo Código Penal 

Militar, retratada brevemente na introdução deste item. Pois só quando a ordem em matéria de 

serviço tem por objeto a prática de ato manifestamente criminoso é que ela poderá ser 
                                                 
147 DESPORTES, Frédéric; GUNEHEC, Francis Le. Le nouveau droit penal: droit pénal général. Tomo I. 
Paris: Econômica, 1999, p. 583. 
148 ROMEIRO, Jorge Alberto. Curso de Direito Penal Militar: Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 124. 
149 Idem, p. 124. 
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descumprida. No Código Penal comum, já analisado, basta que a ordem seja manifestamente 

ilegal, expressão bem mais ampla do que a “manifestamente criminoso”.150  

Por fim, quanto à natureza do instituto ora analisado, as discussões se assemelham às 

existentes em relação à obediência hierárquica prevista no Direito Penal comum e, da mesma 

forma, a opinião predominante é a de que ela é uma causa exculpante por inexigibilidade de 

conduta diversa.151  

 

2.4  Previsão da obediência hierárquica em Ordenamentos Jurídicos de outros Estados 

 

2.4.1  Espanha 

O instituto da obediência hierárquica é tratado no ordenamento jurídico da Espanha 

de forma aparentemente semelhante ao Direito Penal brasileiro. No entanto, para a obediência 

hierárquica prevista na Espanha, foi dada uma natureza jurídica divergente. 

Diz o artigo 410, nº 2, do Código Penal espanhol: “não obstante o disposto no trecho 

anterior, não incorrem em responsabilidade criminal as autoridades ou funcionários por não 

darem cumprimento a um mandado que constitua uma infração manifesta, clara e terminante 

de um preceito de lei ou de qualquer outra disposição geral.” 

Pelo exposto, a desobediência do funcionário a uma ordem superior não será punível 

se essa ordem violar de forma manifesta, clara e terminante qualquer preceito legal, incluindo, 

obviamente, a lei penal. 

Munõz Conde diz que essa interpretação não faz mais do que ter em conta o 

princípio da subordinação e hierarquia que inspira a atuação administrativa e a realidade da 

obrigatoriedade do cumprimento de determinadas ordens, apesar do seu conteúdo 

antijurídico.152 

                                                 
150 ROMEIRO, Jorge Alberto. Curso de Direito Penal Militar: Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 127. 
151 LOUREIRO NETO, José da Silva. Direito Penal Militar. São Paulo: Atlas, 1992, p. 67.  
152 CONDE, Francisco Muñoz. Teoria general del delito. 4 ed. Valência: tirant lo blanch, 2007, p. 131. 
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Para o mesmo autor, a obediência hierárquica é, em regra, uma causa de exclusão da 

antijuridicidade, uma vez que nas situações de ilegalidade não manifesta desconhecida do 

subordinado há erro sobre a situação de fato justificante. Para existir a situação da 

inexigibilidade, seria necessário, primeiramente, o conhecimento da ilegalidade da ordem.  

Desse modo, a possibilidade de exclusão da culpa só acorre nos casos em que o agente tem 

conhecimento da ilegitimidade da ordem, do contrário (considerado a regra), quando não 

houver ilegalidade manifesta, o problema é logo resolvido na análise da ilicitude, no sentido 

da sua exclusão.153 

Sobre a questão, Munõz Conde diz que o dever de obedecer ordens antijurídicas tem 

seus limites, no entanto, quem atua dentro desses limites o faz justificadamente. Porém, para 

quem atua fora desses mesmos limites, não há justificação alguma e, no máximo, poderá se 

invocar o estado de necessidade ou o medo insuperável, com base na ideia de ponderação de 

bens ou da inexigibilidade de conduta diversa.154 

Em obra diversa, a partir da análise do artigo 20, nº 7155, do Código Penal espanhol, 

Muñoz Conde, agora com García Arán, apontam os pressupostos ou limites para a existência 

da causa de justificação ora analisada. Diz-se que são necessários: 

• Relação hierárquica. Esta tem que ser no âmbito do Direito Público 
ou militar, pois estes se baseiam na ideia de subordinação do inferior 
ao superior; 

• Competência abstrata de quem dá a ordem; 
• Competência do subordinado para executar o ato ordenado pelo 

superior e; 
• Que a ordem seja expressa e pareça revestida das formalidades legais. 

Tal critério deve ser analisado objetivamente, tendo como parâmetro 
o homem comum156 

Acerca desse último requisito, os autores antes citados recebem críticas de José 

Maria Devesa, por apontarem apenas um critério de natureza objetiva, que abstrai os 

conhecimentos específicos dos subordinados. Ele diz que os critérios objetivos devem ser 

                                                 
153 CONDE, Francisco Muñoz. Teoria general del delito. 4 ed. Valência: tirant lo blanch, 2007, p. 131. 
154 Idem, 131. 
155 São isentos de responsabilidade criminal: o que atue em cumprimento de um dever ou exercício legítimo de 
um direito, ofício ou cargo. 
156 CONDE, Francisco Muñoz; ARÁN, Mercedes García. Derecho Penal: perte general. 6 ed. Valência: tirant 
lo blanch, 2004, p. 
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rejeitados, porque fariam desaparecer a distinção entre as ordens que infringem claramente a 

lei e aquelas em que a infração não é manifesta.157 

Quanto à questão, vale à pena lembrar a impossibilidade de aferir perfeitamente a 

existência da excludente também da forma sugerida por José Maria Devesa. Como já visto 

anteriormente neste trabalho, a análise subjetiva do autor em um dado caso concreto é 

impossível no plano realista. 

2.4.2  Portugal 

A obediência hierárquica é, no Direito Penal português, tratada de forma bastante 

detalhada. A grande diferença em relação ao Direito Penal brasileiro se situa no fato do 

Código Penal português considerá-la, em alguns casos, como causa de exclusão de ilicitude e 

só em outros como eliminadora da culpabilidade, por erro ou inexigibilidade,158 como se verá 

adiante. 

O seu artigo 31º, cujo título é “causas que excluem a ilicitude e a culpa, dispõe:  

1 - O fato não é punível quando a sua ilicitude for excluída pela ordem 
jurídica considerada na sua totalidade. 
2 - Nomeadamente, não é ilícito o fato praticado: 
a) Em legítima defesa; 
b) No exercício de um direito; 
c) No cumprimento de um dever imposto por lei ou por ordem legítima da 
autoridade; ou 
d) Com o consentimento do titular do interesse jurídico lesado.  

Informa o art. 36º, que trata do “conflito de deveres”: 

1 - Não é ilícito o fato de quem, em caso de conflito no cumprimento de 
deveres jurídicos ou de ordens legítimas de autoridade, satisfizer dever ou 
ordem de valor igual ou superior ao do dever ou ordem que sacrificar.  
2 - O dever de obediência hierárquica cessa quando conduzir à prática 
de um crime.  

Complementa o artigo seguinte, intitulado “obediência indevida desculpante”: “Age 

sem culpa o funcionário que cumpre uma ordem sem conhecer que ela conduz à prática de um 

crime, não sendo isso evidente no quadro das circunstâncias por ele representadas.” 

                                                 
157 DEVESA, José Maria Rodrígues; GOMES, Afonso Serrano. Derecho Penal Español: parte geral. 18 ed. 
Madri: Dykinson, 1995, p. 1154. 
158 Há discussões na doutrina sobre a matéria. 
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Como se percebe, a obediência à ordem de um superior hierárquico pode dar ensejo a 

duas causas de exclusão do crime, a ausência de ilicitude e a ausência da culpabilidade.  

Haverá a exclusão da ilicitude quando a ordem emanada do superior for legítima do 

ponto de vista formal de material.159 Aqui o agente cumpre uma ordem que já está de acordo 

com o ordenamento jurídico, não podendo, dessa forma, sua conduta ser considerada 

antijurídica.  

Do contrário, se o agente cumpre uma ordem que se contrapõe ao direito, poderá ser 

excluída a culpabilidade, por erro, apenas se for constatado, a partir das circunstâncias 

representadas, que ele desconhecia, no momento do fato, a ausência dessa característica 

(legitimidade) em seu ato. Se o autor conhece a ilegalidade da ordem e, mesmo assim, se 

sente compelido a cumpri-la, estar-se-á diante de um caso de inexigibilidade de conduta 

diversa, por conta da existência do estado de necessidade exculpante. 

Em obra específica sobre o tema, Nuno Brandão160 trata dessa questão a partir de 

uma análise da dogmática e de fatores de ordem político-criminal de Portugal. Acrescenta o 

autor que a culpa por obediência indevida não tem por base o princípio da inexigibilidade, 

nasce do erro que incorre o funcionário público e que determina o acatamento da ordem que 

conduz à prática do crime. O funcionário que atua cumprindo mandamentos de superiores 

hierárquicos pode se beneficiar de uma exclusão da culpa por inexigibilidade apenas se 

verificados os pressupostos do estado de necessidade desculpante previstos no artigo 35º do 

Código Penal português.161 

Quanto às semelhanças, pode-se destacar que o Direito Penal português, assim como 

o brasileiro, exige a existência de uma relação de direito público, competência da autoridade 

que ordena e ainda, que a ordem não seja manifestamente ilegal. 

                                                 
159 “A legitimidade da obediência depende, antes de mais, da observância das seguintes condições, de natureza 
formal: competência do superior e do inferior; relação de subordinação; e formalidades legais essenciais.” 
Quando a legitimidade material, diz-se que a ordem deve ser intrinsecamente legítima.  BRANDÃO, Nuno. 
Justificação e Desculpa por Obediência Hierárquica. Coimbra: Coimbra Editora, 2006, pp. 39,33, 322. 
160 KOERNER JÚNIOR, Rolf. Obediência Hierárquica. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 325. 
161 Estado de necessidade desculpante: 1 - Age sem culpa quem praticar um facto ilícito adequado a afastar um 
perigo actual, e não removível de outro modo, que ameace a vida, a integridade física, a honra ou a liberdade do 
agente ou de terceiro, quando não for razoável exigir-lhe, segundo as circunstâncias do caso, comportamento 
diferente. 2 - Se o perigo ameaçar interesses jurídicos diferentes dos referidos no número anterior, e se 
verificarem os restantes pressupostos ali mencionados, pode a pena ser especialmente atenuada ou, 
excepcionalmente, o agente ser dispensado de pena. 
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2.4.3  Argentina 

Assim como outros países que adotaram o sistema romanístico162, há a previsão da 

obediência hierárquica no Direito Penal argentino e também, discussões doutrinárias quanto à 

natureza jurídica do instituto ou a sua localização no conceito analítico de crime.  

Há quem diga que consiste em uma causa de inexigibilidade de conduta diversa, 

assim como, quem pregue que o agente age em erro de proibição (ambos excluem a 

culpabilidade).163 Há também quem diga que a obediência devida configura um caso 

particular de coação.164 

No primeiro caso, mesmo consciente da ilicitude do fato, o agente age sem escolha 

por temor de sanções disciplinares (circunstâncias de estado de necessidade exculpante), 

exigindo que o bem violado seja de menor ou igual importância. No segundo, o subordinado 

realiza um mandado do superior com conteúdo delitivo acreditando que se trata de uma 

determinação conforme o direito. A última posição, prega ser necessário um enquadramento 

próprio da obediência hierárquica como forma de coação.165 

Dispõe o artigo 34, que tem como título “imputabilidade” (título V), do Código Penal 

argentino: “Não são puníveis: (...) 5º. O que atuar em virtude de obediência devida.”  

Seus requisitos podem ser assim elencados: 

a) Existência de uma relação de subordinação estabelecida por uma norma 
jurídica do que obedece ao que manda e emissão de uma ordem deste para 
aquele; 
b) Que a ordem se refira a relações habituais existentes entre o que manda e 
o que obedece e a suas respectivas competências; 
c) Que a ordem cumpra com as formalidades legais correspondentes; 
d) Que a ordem tenha conteúdo delitivo e, portanto, não vinculante. Pois a 
ordem que é conforme o direito configura só uma modalidade de 
cumprimento de um dever (art. 85.4, do C.P); 

                                                 
162 Em Estados que adotam o common law como sistema jurídico, a obediência de ordens superiores constitui 
não uma defesa per se, mas apenas um elemento fatual que pode ser levado em consideração juntamente com 
outras circunstância do caso concreto, dentro do contexto de uma defesa baseada na ausência do mens rea, por 
erro das circunstâncias de fato ou coação. (BASSIOUNI, M. Cherif. The Law os the international criminal 
tribunal for the former Yugoslávia. Nova Iorque: Transnational publishers, 1996, p. 385) 
163 Essa é a opinião majoritária da doutrina, pois há quem diga que se trata de erro de tipo, uma vez que se exclui 
o dolo da conduta. (RODRÍGUEZ, Laura Zúñiga. Revista Nuevo Foro Penal, N° 53, julio/1991  p. 342). 
164 MALARINO, Ezequiel. El caso argentino. In: Imputacion de crimines de los subordinados al dirigente: 
um estúdio comparado. Kai Ambos (coodinador). Bogotá: Editorial Temis, 2008, p. 63. 
165 Idem, p. 63. 
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e) Que o subordinado desconheça a antijuridicidade da ordem por sua 
ilicitude não manifesta e acredite que atuar conforme o direito, ou que, 
conhecendo a sua antijuridicidade, não possa se exigir outra conduta além da 
executada, segundo as regras do estado de necessidade exculpante ou o 
medo insuperável;  
f) Que a conduta do subordinado responda a finalidade de dar cumprimento 
a ordem devida (elemento subjetivo). 166 

Como se percebe, seus requisitos são semelhantes aos existentes no Brasil. Em 

ambos há a presença da exigência de relação de Direito Público entre o superior e o 

subordinado, de competência e da ordem não ser manifestamente ilegal. 

2.4.4  Alemanha 

O Direito Penal alemão, em relação à obediência hierárquica, já foi bastante 

influenciado pelo Direito Internacional Penal, tendo, atualmente, como meta, se 

compatibilizar com o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, que será estudado em 

momento posterior deste trabalho.  

Em uma de suas obras, Kai Ambos,167 relata que o Direito Penal Alemão sofreu 

influência do direito penal internacional desde a instituição, precisamente, do Tribunal Penal 

para a ex-Iugoslávia, fazendo uma exposição detalhada das previsões do Direito alemão 

relacionadas à obediência hierárquica.  

A seguir, serão feitas algumas observações baseadas na legislação alemã e na 

referida obra. 

Segundo o §5 I Wehrtrafgesetzbuch (WStG), Código Penal Militar alemão, o 

subordinado atua sem culpabilidade, quando comete uma ação antijurídica seguindo uma 

ordem. De acordo com a opinião dominante,  trata-se de uma causa de exculpação sui generis, 

uma regra excepcional de erro de proibição.  

O mesmo artigo responsabiliza o receptor da ordem só quando este reconhecer que se 

trata de uma ação antijurídica ou ainda, quando a antijuridicidade da ação for evidente, 

segunda as circunstâncias por ele conhecidas. 

                                                 
166 RODRÍGUEZ, Laura Zúñiga. Revista Nuevo Foro Penal, N° 53, julio/1991,  p. 340. 
167 AMBOS, Kai. Estudios de derecho penal internacional. Caracas: UCAB, 2005, pp. 72-77. 
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A ação é considerada manifestamente antijurídica quando pode ser reconhecida por 

todos. Por outro lado, se o subordinado não tiver qualquer dúvida sobre a juridicidade da 

conduta, inexiste dever de confirmar essa juridicidade, podendo cumprir imediatamente a 

ordem superior. 

A Corte Suprema alemã, Bundesgerichtshof (BGH), tratou do tema ao apreciar 

questões relacionadas à repressão das invasões realizadas nas fronteiras alemãs. Decidiu que a 

antijuricidade dos disparos mortais era evidente, pois a ordem de disparar era o mesmo que 

pedir para cometer assassinato. Além disso, é um “princípio de humanidade” que o Estado 

não tem o direito de matar pessoas pelo simples fato destas cruzarem a fronteira. 

Essa visão tem sido criticada pela doutrina como simplista ou indiferente. Justificam 

esses autores que o princípio da culpabilidade exige uma justificação convincente embasada 

no caso concreto. Se a ação é tida como antijurídica para o autor, há a necessidade de uma 

apreciação também subjetiva e não apenas objetiva. 

Segundo o § 5 II do WStG, “se a culpa do subordinado, considerando a situação 

especial em que se encontrava, é menor, o Tribunal poderá reduzir a pena”. A aplicação desse 

dispositivo pressupõe que o subordinado se encontre em uma situação especial que evidencie 

uma culpabilidade menor. Analisa-se o poder de resistência do executor e a possibilidade de 

reconhecer o injusto. 

Importante ressaltar que Kai Ambos, em outro trabalho, ainda mais específico, faz 

um alerta sobre a necessidade de análise e fundamentação autônoma das organizações 

criminais, públicas ou privadas, uma vez que se trata de um domínio organizativo em escala, 

em que o domínio do fato pressupõe, ao menos alguma forma de controle sobre uma parte da 

organização.168 

Por fim, é necessário aqui analisar a possibilidade de se excluir a culpabilidade com 

base no “estado de necessidade forçado”. Nele, o subordinado cumpre uma ordem, que 

reconhece como antijurídica, para evitar uma situação de perigo de morte ou de dano a 

integridade física. Também chamado de estado de necessidade por ordem, essa causa de 

exclusão da culpabilidade encontra seus limites da cláusula de exigibilidade do §35 I 2 

                                                 
168 AMBOS, Kai. Imputación de crimines de los subordinados al dirigente: un estúdio comparado. Coord. 
Kai Ambos, Bogotá: Editorail Temis, 2008, p. 31. 
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Strafgesetzbuch (StGB), Código Penal, pois o perigo somente deve ser considerado quando o 

autor do delito se encontra em uma relação jurídica especial, cuja importância pode 

claramente aparecer no dito perigo. 

2.4.5       França 

A questão da obediência hierárquica foi também contemplada pelo direito francês. 

Atualmente, de acordo com o art. 122-4 do Código Penal da França, deve ser “declarado 

penalmente irresponsável, aquele que comete um ato sob o comando de autoridade legítima, 

salvo se esta for manifestamente ilegal.” 

A exclusão da responsabilidade penal ocasionada pela obediência hierárquica tem 

por base dois fundamentos. O primeiro deles é dever de obediência do subordinado em 

relação ao seu superior. Questão fundamental para o bom funcionamento de qualquer 

sociedade organizada, essa exigência de obediência está disciplinada no direito francês no 

artigo 447 do seu Código Penal Militar. O segundo, ligado  noção de livre arbítrio do autor do 

ato, é a privação parcial ou diminuição da liberdade de agir do subordinado ante a existência 

de uma ordem de um superior.169 

Assim como no direito de outros Estados, inclusive o Brasil, o direito francês exige 

que a autoridade que emana a ordem seja pública. “A irresponsabilidade daquele que executa 

a ordem pressupõe que este reconheça que a ordem emana de uma autoridade legítima, que 

significa, ao senso da jurisprudência anterior ao novo Código Penal, mas que atualmente 

ainda é válida, uma autoridade pública. Assim, o fato de obedecer a uma ordem emanada de 

uma autoridade privada não pode, em nenhum caso, constituir uma causa de 

irresponsabilidade penal.” Tal autoridade pública pode ser civil (administrativa ou judiciária) 

ou militar.170 

A constatação de que, em um caso concreto, a ordem não é manifestamente ilegal 

deve ser apreciada a partir da análise dois critérios: o critério objetivo e o critério subjetivo. O 

primeiro critério é aquele que observa a natureza do ato ordenado, ou seja, se esse ato é 

                                                 
169 DESPORTES, Frédéric; GUNEHEC, Francis Le. Le nouveau droit penal: droit pénal général. Tomo I. 
Paris: Econômica, 1999, p. 582. 
170 Idem, p. 582. 
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manifestamente ilegal. Já o subjetivo analisa as qualidades pessoais do executor, ou seja, se 

ele, especificamente, tinha capacidade de visualizar a ilegalidade manifesta do ato.171 

Ressalta-se que se for demonstrado que o executor da ordem conhecia a ilegalidade 

da ordem, mesmo que não manifesta, ele ficará impossibilitado de ser beneficiado com tal 

causa de irresponsabilidade penal.172 

Por fim, em relação à natureza da obediência hierárquica no direito francês, observa-

se que se trata de uma causa objetiva de irresponsabilidade penal ou fato justificativo, 

juntamente com a autorização pela lei ou por regulamento, da legítima defesa e do estado de 

necessidade. Assim, é considerada como um instituto que encontra suas forças nas 

circunstâncias exteriores que cercam a infração e que retira do fato não só a responsabilidade 

do seu autor, mas também a sua característica delituosa pelo fato de deixar de ser atentatório à 

sociedade.173 

 

 

                                                 
171 O autor acrescenta ainda, que esse é posicionamento da jurisprudência. DESPORTES, Frédéric; GUNEHEC, 
Francis Le. Le nouveau droit penal: droit pénal général. Tomo I. Paris: Econômica, 1999, pp. 182 – 184. 
172 Idem. p. 584. 
173 DESPORTES, Frédéric; GUNEHEC, Francis Le. Le nouveau droit penal: droit pénal général. Tomo I. 
Paris: Econômica, 1999, p. 559. 
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3. JURISDIÇÕES INTERNACIONAIS ANTECEDENTES AO TRIBUNAL PENAL 

INTERNACIONAL 

 

O Tribunal Penal Internacional, tido como a maior evolução já vista no âmbito do 

Direito Internacional Penal, não surgiu repentinamente. Antes da sua concretização, 

infelizmente, foi necessário existir grandes conflitos envolvendo vários países, massacres 

étnicos, atrocidades contra seres humanos capazes de gerar a indignação de toda a sociedade, 

tudo para que houvesse a consciência da existência de bens supra-individuais merecedores de 

uma proteção supranacional efetiva.  

Ante a ocorrência desse cenário, jurisdições internacionais foram criadas a fim de 

punir os responsáveis pelas atrocidades. Uma dimensão penal do direito internacional foi, de 

forma progressiva, infiltrando-se na ordem jurídica que rege as relações internacionais para 

reprimir as violações graves ao direito humanitário e para impedir que eles se reproduzissem, 

a fim de contribuir para o restabelecimento e manutenção da paz. 

Como informa o professor Photini Pazartziz,174 historicamente, a penetração do 

direito penal na ordem jurídica internacional é estreitamente ligada às consequências das 

guerras, ou, frequentemente, às anomalias perturbadoras da comunidade internacional em seu 

conjunto. O grande fator para tal fenômeno foi o estabelecimento de mecanismos 

internacionais e, consequentemente, o afastamento dos mecanismos tradicionais que, 

buscavam que os autores de atos contrários às regras internacionais, autoridades que 

conduziam as forças armadas em caso de guerra, fossem julgados de acordo com o direito 

interno do lugar onde teriam sido cometidos, por seus tribunais e segundo seu processo. 

Os referidos Tribunais, além de evidenciarem a ruptura do direito penal em relação à 

ordem jurídica internacional, constituem, juntamente com os seus estatutos, verdadeiras bases 

para a formação do Estatuto de Roma. Foram experiências capazes de indicar o que deveria 

ser alterado e o que deveria permanecer em uma Corte Internacional futura.  

São por esses aspectos que, para a devida compreensão do Tribunal Penal 

Internacional e da sua importância, é imprescindível o estudo prévio dos Tribunais Penais 

                                                 
174 PAZARTZIS, Photini. La répression pénale des crimes internationaux: Justiça pénale internationale. 
Paris: A. Pedone, 2007, p. 05.  
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Internacionais anteriores. Inclusive, a partir da referida análise, torna-se possível entender um 

dos motivos da definição do crime como existência de actus reus e mens rea na ação do 

agente, a desconsideração da obediência hierárquica, dentre outros aspectos do Estatuto do 

Tribunal Penal Internacional.  

A seguir, serão analisados os pontos mais importantes da história do Direito 

Internacional Penal, ou seja, aqueles que exerceram mais influência sobre o estatuto do 

Tribunal Penal Internacional. 

 

3.1 Primeiros passos do Direito Internacional Penal 

 

Há doutrinadores que apontam como o início do Direito Internacional Penal o 

julgamento internacional penal de Peter von Hagenbach, governador de Creisach (nomeado 

pelo duque Charles de Borgonha)175,em 1474, onde, inclusive, a defesa alegou que ele 

cumpria ordens superiores do duque de Borgonha.176 

Mas, o referido julgamento alemão não teve a capacidade de influenciar a criação de 

uma jurisdição internacional permanente. Foi só em 1872 que Gustav Moynier, horrorizado 

ante as atrocidades cometidas na Guerra Franco-Prussiana de 1870, propôs pela primeira vez 

a sua criação para impedir e reprimir violações a Convenção de Genebra de 1864. No entanto, 

tal proposta foi tida como pouco realista, não despertando o interesse dos Estados.177 

De fato, em 1907 foi criada a primeira Corte internacional, denominada “Corte de 

Justiça Centro Americana” (1908 – 1918). Sediada em São José, na Costa Rica, foi 

considerada um fracasso pelo fato de certos governos terem abusado do direito de propor ação 

                                                 
175 Com a derrota do duque de Borgonha para a França, Áustria e por forças do Alto Reno, Peter von Hagenbach 
foi preso e acusado de não ter obedecido as “leis de Deus e do Homem”, uma vez que autorizou suas tropas a 
assassinar e raptar civis tidos como inocentes e realizar pilhagens em sua propriedade. O tribunal que o 
condenou era constituído por vinte e oito juízes representantes de cada uma das cidades aliadas ao Arquiduque 
da Áustria na Alsácia, no Reno Superior e Suíça e presidido por juiz designado pelo Arquiduque. RADBRUCH, 
Gustav. Introducción a la filosofia del Derecho. México: Fondo de Cultura Econômica, 1997, p.155.  
176 BASSIOUNI, M. Cherif. The Law os the international criminal tribunal for the former Yugoslávia. 
Nova Iorque: Transnational publishers, 1996, p. 368. 
177 JAPIASSÚ. Carlos Eduardo Adriano. O Tribunal Penal Internacional: a internacionalização do Direito 
Penal. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2004, p. 38. 
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do indivíduo, com a finalidade de enfraquecer a posição política de um Estado vizinho, 

dissimulando-se por meio de um particular que intentava ação contra este governo.178 

No entanto, a maior parte da doutrina opta por definir como marco inicial do 

processo de criação de uma justiça penal internacional, embora não tenha tido efetividade,179 

o Tratado de Versalhes,180 consequência do fim da Primeira Guerra Mundial, pois, em seus 

artigos 227, 228, 229 e 230, havia a previsão de criação de um tribunal especial para julgar o 

Kaiser alemão Guilherme II por ofensa suprema contra a moralidade internacional e a 

autoridade sagrada dos tratados.  

Com fulcro nos referidos artigos, o Tribunal foi instalado em Leipzig (Alemanha) e 

redundou em fracasso pelos seguintes motivos: houve a denúncia da Alemanha em menos de 

um mês; a recusa dos Países Baixos em conceder a extradição do Kaiser e; a repulsa geral dos 

juristas em aceitarem a legitimidade da Corte por desrespeitar o princípio nullum crimen nulla 

poena sine lege. 181 

Mesmo assim, a Liga das Nações (1919)182, em seu pacto, dispôs sobre a criação de 

um Tribunal Permanente de Justiça Internacional, sem atribuições penais, que funcionou até 

1939. 

Em 1920, é possível considerar que houve mais uma tentativa de impulsionar o 

Direito Internacional Penal. Um comitê de juristas recebeu o encargo de elaborar o estatuto da 

Corte Permanente e, nessa oportunidade, propôs a criação de um tribunal penal para julgar os 

crimes cometidos contra o Direito Internacional. A Assembléia da Liga das Nações rejeitou a 

proposta e alegou que “ainda não existia um direito internacional reconhecido por todas as 

nações”. Pouco antes do término das atividades do referido tribunal permanente, aconteceu 

em Genebra (1937) uma conferência por iniciativa do governo francês, logo depois do 

assassinato, cometido por um terrorista croata, do Rei Alexandre da Iugoslávia e do Ministro 

                                                 
178 BRITO, Aléxis Augusto Couto de. Os Tribunais Penais Internacionais. Revista dos Tribunais. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, vol. 840, ano 94, outubro de 2005, p. 476. 
179 O acusado fugiu para os Países Baixos tornando-se impossível o seu julgamento e responsabilização pelos 
crimes de guerra. 
180 Tratado de paz assinado pelas potências européias que encerrou oficialmente a Primeira Guerra Mundial. 
181 ARAÚJO, Luís Ivani de Amorim. Direito Penal Internacional. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p 71. 
182 Sociedade das Nações, também conhecida como Liga das Nações, foi uma organização internacional com 
finalidade de assegurar a paz, a princípio idealizada em Janeiro de 1919, em Versalhes, nos subúrbios de Paris, 
quando as potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial se reuniram para negociar um acordo de paz. Foi 
ratificada no Tratado de Versalhes. 
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Louis Barthou das Relações Exteriores da França em Marselha. Os assuntos a serem 

debatidos eram a apreciação de um projeto de convenção contra o terrorismo e a criação de 

uma Corte Criminal Internacional. No que diz respeito à criação do Tribunal, somente treze 

Estados assinaram pela concordância, sendo que nenhum chegou a ratificar o tratado. Caso 

aprovado, funcionaria permanentemente, com cinco juízes efetivos e cinco suplentes, e 

aceitaria pela primeira vez, de forma oficial, um indivíduo como parte de uma jurisdição 

internacional.183  

No dia 18 de outubro de 1943 houve o encerramento da Terceira Conferência de 

Moscou, tendo como participantes os ministros de relações exteriores Anthony Éden, do 

Reino Unido, Cordell Hull, dos Estados Unidos da América e Vyacheslav Molotov, da União 

Soviética, e como resultado, a Declaração de Moscou (Moscow Declaration) e o Comitê 

Europeu de Consulta (European Advsory Comission). 

A declaração não só regulava o destino dos criminosos de guerra, mas também 

expressava alguns princípios gerais como o de que os criminosos deveriam ser devolvidos ao 

local onde perpetraram os crimes para serem “julgados localmente”, de que o julgamento e a 

punição seguiria o ordenamento jurídico de cada localidade, e até mesmo, de que seriam 

desconsiderados tratamentos diferenciados em relação aos criminosos de guerra, uma vez que 

os crimes não se restringem a uma área geográfica particular.184 

Disse: “Quando se conceder ao Governo alemão um armistício, todos os oficiais, 

soldados alemães membros do Partido Nacional – Socialista, responsáveis por tais atos, pelos 

assassinatos e execuções em massa, todos que participaram voluntariamente destes crimes, 

serão entregues aos Governos dos países onde os cometeram, para que possam ser levados aos 

tribunais e punidos de acordo com as leis vigentes em cada uma deles”. 

No seu último parágrafo, a analisada Declaração salientava ainda que ela “não se 

refere aos casos dos principais criminosos de guerra, cujos crimes não estão delimitados por 

fronteiras geográficas e que serão castigados de acordo com uma resolução comum dos 

Governos aliados”. 

                                                 
183 MELLO, Celso de Albuquerque. Genocídio: alguns aspectos da convenção de 1948. Revista Brasileira de 
Criminologia e Direito Penal. Rio de Janeiro: Universidade do Estado da Guanabara, n. 12, ano III, jan/mar 
1966, p. 103. 
184 GOLDENSOHN, Leon. As entrevistas de Nuremberg. 1ed. São Paulo: Companhia das letras, 2005, p. 09. 
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O próximo passo considerável dado pelo Direito Internacional Penal se deu no dia 08 

de agosto de 1945, em Londres, por governantes dos Estados Unidos, da União Soviética, da 

França, do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, no momento em que esses 

concordaram com a criação de um Tribunal Militar para processar e punir os criminosos de 

guerra da Alemanha. Dada a sua grande importância, o mesmo será abordado particularmente 

no próximo tópico. 

 

3.2 Tribunal de Nuremberg 

 

Em decorrência da Segunda Guerra Mundial, estima-se que  morreram cerca de 

sessenta milhões de pessoas em todo o mundo. O Holocausto185 cometido pelos nazistas, parte 

da “solução final”,186 que consistiu na morte de milhões de pessoas que eram consideradas um 

incômodo muitas vezes por etnia, grupo ou até mesmo opção sexual, como por exemplo, os 

judeus, os ciganos, os eslavos, os homossexuais, testemunhas de Jeová, dissidentes políticos e 

até mesmo portadores de deficiência. Parte dessas pessoas foram utilizadas, inclusive, em 

experências, que ocasionaram a propagação de doenças. 

Ante todos esses acontecimentos, no dia 13 de janeiro de 1942, em Londres, os 

governos dos Estados ocupados pelos exércitos nazistas afirmaram que, com o fim da guerra, 

uma de suas metas seria punir os responsáveis pelas atrocidades cometidas. Os líderes 

Franklin D. Roosevelt (Estados Unidos da América), Winston Churchill (Reino Unido da 

Grã-Bretanha) e Josef Stalin (União Soviética), subscreveram um documento no dia 30 de 

outubro de 1943, em Moscou, no qual os autores daquelas atrocidades cometidas deveriam ser 

julgados e punidos no mesmo local onde foram perpetrados os crimes.187 

Em 08 de agosto de 1945, em Londres, chefes dos Estados Unidos da América, da 

França, da União Soviética, do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte acordaram 
                                                 
185 Quer dizer cremação de corpos, no entanto, depois da Segunda Guerra Mundial a palavra passou a ser 
utilizada, com a primeira letra maiúscula, para designar o extermínio de milhões de pessoas pelo então regime 
nazista fundado por Adolf Hitler. 
186 Expressão utilizada para se referir ao plano dos nazistas quanto ao extermínio de grupos, a eliminação desse 
povo seria a “solução final”. 
187 BRITO, Aléxis Augusto Couto de. Os Tribunais Penais Internacionais. Revista dos Tribunais. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, vol. 840, ano 94, outubro de 2005, p. 477. 
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criar um Tribunal Militar para punir os criminosos de guerra alemães, havendo, 

posteriormente, a adesão de mais dezenove Estados.188 

No acordo, comumente chamado de acordo de Londres, há exposição no preâmbulo 

da intenção, várias vezes exposta, das Nações Unidas levar a julgamento os criminosos de 

guerra em consonância com o conteúdo da Declaração de Moscou de 1943, destacando ao 

final que os agentes dos crimes praticados sem localização geográfica particular ou precisa 

deveriam ser punidos por decisão comum dos governos aliados e que, em nome das Nações 

Unidas, ficava estabelecido um Tribunal Militar Internacional para julgar tais criminosos.189 

O Tribunal Militar Internacional para a Europa, mais conhecido como “Tribunal de 

Nuremberg”, foi instalado no dia 20 de novembro de 1945, na cidade alemã de Nuremberg. 

Seu Estatuto estava dividido em sete partes, contendo 29 artigos. 

O primeiro artigo informa a competência da Corte, ressaltando que se trata da 

realização conjunta de quatro países que aderiram ao acordo de Londres (nações que faziam 

parte do Conselho de Controle da Alemanha190) Estados Unidos da América, França, Reino 

Unido e União Soviética). 

Nos artigos 2º, 3º, 4º e 5º é exposta a composição do Tribunal, sendo essa, em regra, 

de quatro juízes, assistidos, cada um, por suplente (cada potência signatária deveria indicar 

um juiz e um suplente). 

A segunda parte do Estatuto trata da jurisdição e dos princípios gerais que deveriam 

ser aplicados. O artigo 6º trouxe os atos em que a Corte tinha interesse de processar e punir, 

dispondo da seguinte forma: 

"O Tribunal instituído pelo Acordo mencionado no artigo 1 acima, para julgamento 

e punição dos principais criminosos de guerra dos países do Eixo Europeu, é competente para 

julgar e punir pessoas que, agindo no interesse dos países do Eixo Europeu tenham cometido, 

quer a título individual ou como membros de organizações, algum dos seguintes crimes. Os 

                                                 
188 Grécia, Dinamarca, Iugoslávia, Holanda, Tchecoslováquia, Polônia, Bélgica, Etiópia, Austrália, Honduras, 
Noruega, Panamá, Luxemburgo, Haiti, Nova Zelância, Índia, Venezuela, Uruguai e Paraguai. 
189 CANTARELLI, Margarida de Oliveira. Da territorialidade à transnacionalidade e à desterritorialização 
da jurisdição penal. Recife: Biblioteca da Faculdade de Direito do Recife, 2001, p. 226. 
190 Órgão temporário criado pelos países Aliados no período de ocupação conjunta da Alemanha. 
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seguintes atos, ou qualquer um deles, constituem crimes abrangidos pela jurisdição do 

Tribunal e pelos quais existirá responsabilização individual:”  

• Crimes contra a Paz: nomeadamente, planejamento, preparação, 
desencadeamento ou prosseguimento de uma guerra de agressão, ou uma guerra 
em violação aos tratados internacionais, acordos ou garantias, ou participação em 
um plano ou em uma conspiração para levar a cabo qualquer um dos atos 
anteriores;  

• Crimes de Guerra: nomeadamente, violações das leis ou costumes de guerra. 
Tais violações incluem, mas não se limitam a assassinato, maus-tratos ou 
deportação para trabalhos forçados ou qualquer outro fim, da população civil do, 
ou no território ocupado, assassinato ou maus-tratos dos prisioneiros de guerra ou 
de pessoas no mar, execução de reféns, pilhagem dos bens públicos ou privados, 
destruição sem motivo de cidades, vilas ou aldeias ou devastação não justificada 
por necessidade militar;  

• Crimes contra a Humanidade: nomeadamente, assassinato, extermínio, redução 
à escravatura, deportação ou outros atos desumanos cometidos contra qualquer 
população civil, antes ou durante a guerra; ou perseguições por motivos políticos, 
raciais ou religiosos, quando estes atos ou perseguições são cometidos ou estão 
relacionados com qualquer crime abrangido pela competência deste Tribunal, quer 
violem ou não o direito interno do país onde foram perpetrados.  

Por fim, diz o referido dispositivo que “dirigentes, organizadores, instigadores ou 

cúmplices que participaram na elaboração ou execução de um plano ou conspiração para 

cometer qualquer um dos crimes acima mencionados são responsáveis por todos os atos 

realizados por quaisquer pessoas na execução desse plano." 

O artigo 7º trata da desconsideração da situação oficial dos acusados, seja como 

Chefe de Estado ou como alto funcionário, para a exclusão do crime e, até mesmo, para fins 

de redução de pena.  

O artigo 8º traz a desconsideração da obediência hierárquica, quando diz que: “O fato 

de que o acusado agiu de acordo com as instruções de seu Governo ou de um superior 

hierárquico não o eximirá de sua responsabilidade, mas poderá ser considerado como motivo 

para diminuição de pena, se o Tribunal decidir que a Justiça o exige”.  

Como se percebe, é nítida a impossibilidade da tese da obediência hierárquica 

proceder para fins de exclusão do crime, ficando aberta a possibilidade de aplicar a causa para 

redução de pena em casos indefinidos, sendo necessária a análise individualizada. 

Em um julgado, afirmou-se que “ordens superiores, ainda que tenham sido dadas por 

um militar, não poderão ser consideradas como atenuantes se os ditos crimes indignantes e 
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freqüentes foram realizados de forma consciente, sem consideração e sem necessidade militar 

ou justificante.”191 

De acordo com Kai Ambos,192 a obediência hierárquica adquiriu aqui uma conotação 

especial, pois o fato de Hitler, chefe do comando, por estar morto, não poder ser julgado 

perante o Tribunal, gerou reflexos sobre a necessidade de desconsideração da obediência 

hierárquica em relação aos delitos perpetrados para combater a impunidade. No momento da 

definição do instituto, argumentou-se que o artigo 8º do Estatuto de Nuremberg seria 

compatível com o Direito de todas as nações e que, portanto, a tese da obediência hierárquica 

só poderia ser considerada para fins de atenuação da pena. 

Saliente-se que a questão da desconsideração da obediência hierárquica foi 

estabelecida posteriormente como princípio, quando a Assembléia Geral das Nações Unidas 

referendou algumas das posições expostas no Estatuto em comento, em 11 de dezembro de 

1946, por meio da Resolução 45, que tinha como título: “Confirmação dos princípios de 

Direito Internacional reconhecidos pelo Estatuto do Tribunal de Nuremberg”, juntamente com 

os princípios da culpabilidade pessoal, do jus cogens, da imunidade soberana, do devido 

processo, da justiça penal universal e da equiparação das formas imperfeitas às formas 

perfeitas de comissão. 

A terceira parte trata da Comissão de instrução e de processo, do ajuizamento pela 

acusação. A quarta parte da defesa do acusado: idioma utilizado; citação; interrogatório; 

provas; sentença (fundamentada, irrecorrível); penas e; da execução das sentenças pelo 

Conselho de Controle da Alemanha. A quinta parte dispõe sobre a competência e o processo. 

A sexta parte regula a sentença e a pena onde, no artigo 27 é exposta a possibilidade de ser 

aplicada a pena de morte ou qualquer outra que considerar justa. Por fim, a sétima parte, trata 

dos gastos do Tribunal. 

Com relação às sentenças, divulgadas no dia 1º de outubro de 1946, foram decretadas 

onze condenações à morte, três prisões perpétuas, duas condenações à vinte anos de prisão, 

                                                 
191 É válido aqui expor que a jurisprudência do Tribunal de Nuremberg constituiu uma base sólida para a 
previsão da desconsideração da obediência hierárquica para fins de exclusão do crime em Estatutos 
Internacionais posteriores. AMBOS, Kai. Estudios de derecho penal internacional. Caracas: UCAB, 2005, p. 
181. 
192 Idem, p. 177. 
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uma à quinze e outra à dez anos e três absolvições (Hans Fritzsche, Franz von Papen e 

Hjalmar Schach). Constatou-se que os acusados praticaram os seguintes crimes: plano comum 

ou conspiraçação e crimes contra a humanidade.193 

Há de ser ressaltado que existiram três ausências no julgamento por morte (Adolf 

Hitler e Heinrich Himmler e Josef Goebbels) e que, em consonância com o artigo 9º do 

Estatuto, houve a condenação dos seguintes grupos: Corpo de Líderes do Partido Nazi, a SS, 

incluindo a SD, a Gestapo e a SA. 

As penas de morte foram executadas em 16 de outubro de 1946, na própria prisão de 

Nuremberg, por enforcamento. Depois de executados, os condenados foram levados para 

Munique, para serem cremados secretamente e terem as cinzas jogadas no rio Isar, para que se 

evitassem futuras glorificações. Já os condenados a penas privativas de liberdade foram 

transferidos, em julho de 1947, para a prisão de Spandau, reservada exclusivamente para os 

criminosos de guerra, que a partir de então, ficou sendo controlada pelas quatro potências 

vencedoras do conflito. 194 

Mesmo constituindo uma reação a todas as atrocidades cometidas pela Alemanha no 

período nazista, o Tribunal de Nuremberg sofreu grandes críticas negativas advindas de todas 

as partes.  

Contesta-se a inexistência de lei anterior definindo os crimes e as penas (ofensa ao 

princípio nullum crimen, nulla poena sine lege), correlacionando-o ao princípio da 

irretroatividade da lei para prejudicar o réu; que o Direito Internacional regula atos públicos 

advindos de relações entre Estados e, portanto, não poderia julgar pessoas físicas; que houve o 

desrespeito ao juiz natural, ao duplo grau de jurisdição; que houve a aplicação da lei alemã; 

que houve a publicidade exagerada das execuções e, ainda, foi criticada negativamente a 

questão da desconsideração da obediência hierárquica para fins de exclusão do crime.195  

No momento de refletir sobre as críticas, há dois questionamentos primordiais que 

devem proceder: o que poderia ser feito após todas aquelas atrocidades se não existia um 

aparato jurisdicional internacional capaz de julgar os criminosos com todas as garantias que 
                                                 
193 JAPIASSÚ. Carlos Eduardo Adriano. O Tribunal Penal Internacional: a internacionalização do Direito 
Penal. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2004, p. 53. 
194 Idem, p. 53. 
195 CANTARELLI, Margarida de Oliveira. Da territorialidade à transnacionalidade e à desterritorialização 
da jurisdição penal. Recife: Biblioteca da Faculdade de Direito do Recife, 2001, pp. 233 e 234. 



76 
 

foram contestadas? Deixá-los impunes e demonstrar a plena impossibilidade de punir crimes 

tão graves?  

É verdade que a maioria das críticas apontadas são razoáveis, pois tratam de 

garantias necessárias em um julgamento que não desrespeite os direitos humanos atualmente 

reconhecidos.196 No entanto, além do fato do Tribunal ter constituído uma reação possível à 

todos aqueles acontecimentos, não se pode esquecer dos pontos positivos do Estatuto, como o 

artigo 16, que contém garantias ao acusado e que foram, como adiante será visto, trazidas para 

outros Tribunais e para o próprio Tribunal Penal Internacional. 

O que se quer nesse momento destacar é que quando as citadas críticas são colocadas 

em uma balança e comparadas com a evolução trazida para o Direito Penal Internacional com 

a instituição do Tribunal de Nuremberg, percebe-se que a referida Corte deve ser também 

observada positivamente e jamais tão somente contestada. 

Como diz o professor Photini Pazartzis, não podemos negar a importância do 

Tribunal Militar Internacional de Nuremberg para o desenvolvimento posterior do direito 

penal internacional. Com efeito, o estatuto de Nuremberg, assim como a sua jurisprudência, 

abriu uma via para desenvolvimentos importantes, primeiramente, sobre o plano normativo, 

mas também sobre o plano institucional, esse último realizado mais que tardiamente. No 

período pós-guerra, duas vias surgiram separadamente, de um lado, a codificação dos crimes 

internacionais, e de outro, um projeto de estatuto de uma jurisdição penal internacional.197 

No mesmo sentido, Robert Badinter, lembra que o Tribunal de Nuremberg respeitou 

em absoluto as regras fundamentais do processo equitativo, garantia de toda justiça. E, é 

graças a isso que tal Corte foi reconhecida como uma forma de justiça, imperfeita, 

evidentemente, mas identificável como tal. O mesmo autor acrescenta que, no que se refere à 

contribuição para a busca da verdade, a dialética do exame das provas de acusação e de 

                                                 
196  No que diz respeito à questão da punição pelo Direito Internacional apenas de Estados e da necessidade de 
consideração da obediência hierárquica, acreditamos que as críticas não devem proceder. Como se verá 
detalhadamente em momento posterior, a possibilidade de responsabilizar o indivíduo e desconsiderar a 
obediência hierárquica devem ser consideradas uma verdadeira evolução no cenário internacional, uma vez que 
são imprescindíveis para uma justiça penal efetiva e que a partir dessas regras diminuiu-se consideravelmente a 
impunidade que sombreava o Direito Internacional Penal. 
197 PAZARTZIS, Photini. La répression pénale des crimes internationaux: Justiça pénale internationale. 
Paris: A. Pedone, 2007, p. 05. 
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defesa, o debate contraditório, entre outros, permitiram que o Tribunal de Nuremberg juntasse 

elementos que, ainda hoje, são utilizados e preciosos para a avaliação histórica.198 

Os pontos tidos como negativos do Tribunal devem ser vistos como experiência, 

como algo que não deveria ser repetido em uma Corte ideal que viesse a surgir no cenário 

internacional. É, justamente nesse aspecto que merece relevo atividade dos estudiosos do 

Direito Penal Internacional. A partir das suas críticas, positivas e negativas, o Direito 

Internacional Penal foi aperfeiçoado, daí a sua importância para a chegada do estágio 

evolutivo atual desse ramo do Direito. 

Não se pode esquecer que o Tribunal de Nuremberg pela primeira vez demonstrou 

que era possível punir concretamente por meio do Direito Internacional Penal pessoas que 

cometessem crimes graves, capazes de atingir toda a humanidade.  

 Ele foi capaz de imprimir, ineditamente, a ideia de que o Direito Penal Internacional 

não era um direito vago, só dos livros ou dos sonhadores. 

 

3.3 Tribunal de Tóquio 

 

Em 1946, ano posterior ao da instituição do Tribunal de Nuremberg, no dia 19 de 

janeiro, por meio de uma declaração unilateral do general Douglas MacArthur, Supremo 

Comandante das Forças Aliadas, foi criado o Tribunal Militar Internacional para o Extremo 

Oriente, mais conhecido como Tribunal de Tóquio, em razão da cidade onde funcionou. 

Seu Estatuto era bastante semelhante ao Estatuto do Tribunal de Nuremberg. É 

dividido em cinco partes e contém vinte e sete artigos. 

A primeira parte trata da constituição do Tribunal. O artigo 1º trata da sua finalidade, 

que é a de punir os criminosos de guerra do Extremo Oriente; o artigo 2º trata da composição 

(no mínimo, seis e, no máximo, onze juízes escolhidos pelo Comandante e Chefe dentre os 

                                                 
198 BADINTER, Robert. Reflexões gerais. IN: CASSESSE, Antônio; DELMAS-MARTY (Org.). Crimes 
internacionais e jurisdições internacionais. São Paulo: Manole, 2004, p. 51. 
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nomes de uma lista submetida pelos países signatários do Instrumento de Capitulação, Índia e 

União das Filipinas), o artigo 3º dos funcionários e da secretaria e o 4º, das reuniões, quoruns, 

votos e abstenções.   

A segunda parte trata da jurisdição e de disposições gerais. No artigo 5º são expostas 

as condutas em que a Corte tinha interesse de processar e punir, que são: os crimes contra a 

paz, contra as convenções de guerra e contra a humanidade, explicitando em que consistiam 

as referidas condutas.  

“O Tribunal tem o poder de julgar e punir os criminosos de guerra do Extremo 

Oriente que, individualmente, ou como membros de uma organização, são acusados de crimes 

compreendendo os crimes contra a paz. Os atos seguintes, ou qualquer um dentre eles, são 

crimes sob a jurisdição do Tribunal e pelos quais terão responsabilidade individual.” 

• Crimes contra a Paz: a saber, o planejamento, a preparação, a iniciação 
ou o empreendimento de uma guerra de agressão declarada ou não 
declarada, ou de uma guerra em violação ao direito internacional, tratados, 
acordos ou compromisso, ou participação em um plano comum ou 
conspiração para cumprir qualquer dos atos enunciados precedentemente; 

• Crimes contra as Convenções e leis de guerra: a saber, as violações às 
leis ou aos costumes da guerra. 

• Crimes contra a humanidade: a saber, assassinato, extermínio, 
escravização, deportação ou outros atos desumanos cometidos antes ou 
durante a guerra, ou perseguições políticas ou raciais, em execução ou em 
conexão com qualquer crime dentro da jurisdição do Tribunal, seja ou não 
em violação da lei local ou do lugar onde fossem perpetrados. 

Finaliza o dispositivo dizendo que “os líderes, os organizadores ou executores, que 

houvessem participado da formulação ou execução de um plano comum ou conspiração para 

cometer algum dos crimes indicados precedentemente são responsáveis por todos os atos 

cumpridos por qualquer pessoa em execução desse plano.” 

O artigo 6º regula a questão da obediência hierárquica, quando, de maneira bastante 

semelhante ao Estatuto de Nuremberg, diz que a posição de oficial do acusado, 

independentemente de agir de acordo com ordens do governo ou de um superior hierárquico, 

não exclui a responsabilidade do acusado, podendo servir como atenuante apenas se o 

Tribunal decidir que a justiça exige. O artigo 7º trata das regras processuais e o artigo 8º, da 

composição do Conselho. 
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A terceira parte regula o julgamento, trazendo garantias aos acusados no momento 

em que trata dos atos da acusação como a questão probatória e da língua. A quarta parte 

dispõe sobre os poderes do Tribunal e o processo. Por fim, a quinta parte regula o julgamento 

e a sentença, dizendo, em seu artigo 16 que “O Tribunal terá o poder de condenar um acusado 

reconhecido culpável a pena de morte ou qualquer outra pena que achar justa”. 

Em relação às decisões proferidas, tem-se que foram condenados à morte o general 

Tojo; o general Kenji Doihara (ex-comandante das tropas japonesas na Mandchúria); o 

Primeiro Ministro Koki Hirota; o general Seishiri Itagaki (ex-ministro da Guará); o general 

Heitaro Kimura (ex-chefe do Estado maior do Exército de Kwantung); o general Iwane 

Matsui (ex-comandante militar em Shangai) e; o tenente-general Akira Muto (comandante do 

Exército nas Filipinas e responsável pelas piores atrocidades). À prisão perpétua, foram 

condenados: o general Sadao Araki; o coronel Kingoro Hashinomoto; o marechal de campo 

Shuaroki Hata; o barão Kiichiro Hiranuma; Naoki Hoshino; o marquês Koichi Kido; o 

general Kuniaki Koso; general Jiro Minami; o vice almirante Takugumi Oka; Hiroshi 

Oshima; tenente-general Kenryo Sato; almirante Shigotaro Shimada; Teiichi Suzuki; general 

Yoshijiro Umezu; Okinori Kaya e; Toshio Shiratori.199 

Desde o seu Estatuto até os seus julgamentos, o Tribunal de Tóquio procurou sanar 

algumas impropriedades do Tribunal de Nuremberg, exemplo disso são as modificações no 

Estatuto relacionadas à classificação das infrações e quanto à composição da Corte (ampliou o 

número de juízes e incluiu representantes de Estados neutros).200 

No entanto, não se pode deixar de lembrar que também incorreu em falhas, como a 

criação da Corte e a escolha dos seus juízes por meio de um ato unilateral do Chefe das 

Forças Armadas. 

 

3.4 Tribunal ad hoc para a antiga Iugoslávia (ICTY) 

 

                                                 
199 CANTARELLI, Margarida de Oliveira. Da territorialidade à transnacionalidade e à desterritorialização 
da jurisdição penal. Recife: Biblioteca da Faculdade de Direito do Recife, 2001, pp. 237 e 238. 
200 CANTARELLI, Margarida de Oliveira. Da territorialidade à transnacionalidade e à desterritorialização 
da jurisdição penal. Recife: Biblioteca da Faculdade de Direito do Recife, 2001, p. 238.  
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3.4.1 Breve relato dos fatos históricos que deram ensejo ao Tribunal ad hoc para ex-

Iugoslávia 

Situada na península balcânica, em uma verdadeira encruzilhada da África, Ásia e 

Europa, a ex-Iugoslávia foi constantemente objeto de conquistas, invasões e até utilizada 

como corredor de passagem para outras áreas. Com história complexa, foi, com o passar dos 

séculos, se transformando em um mosaico de difícil convivência.201 

Vários conflitos ocorreram como consequência da dissolução do Estado Federal 

implantado durante o período do partido único autoritário (modelo definido por Josip Broz, o 

Tito, em 1945), constituído por seis Repúblicas: a Sérvia, onde se situava a província Kosovo 

e Vojvodina (ambas com autonomia limitada), Montenegro, Slovênia, Bósnia-Herzegovina, 

Croácia e Macedônia.202  

Culturas, ideologias, religiões, reivindicações antigas, queixas, e ressentimentos 

separavam os diferentes grupos e geravam conflitos de grandes proporções. As lutas ocorriam 

entre Repúblicas que pleiteavam sua independência e também dentro das próprias Repúblicas, 

entre diferentes grupos étnicos e religiosos que recebiam colaborações externas conforme os 

interesses defendidos, em verdadeiros movimentos separatistas.203 

O fim da União Soviética e demais países comunistas do Leste Europeu foram o 

estopim para que os diversos grupos nacionais dentro das fronteiras iugoslavas passassem a 

pleitear a independência com base na impossibilidade de convivência no interior de um 

mesmo Estado.204 

Em 1991, a Eslovênia e a Croácia se declaram independentes. Em data posterior, a 

Macedônia declarou também a sua independência. Montenegro, por sua vez, decidiu, por 

meio de um plebiscito, permanecer na ex-Iugoslávia. 

                                                 
201 CANTARELLI, Margarida de Oliveira. Da territorialidade à transnacionalidade e à desterritorialização 
da jurisdição penal. Recife: Biblioteca da Faculdade de Direito do Recife, 2001, p. 242. 
202 Há quem diga que o problema que ocorreu na ex-Iugoslávia é decorrência de fatores mais antigos, há 
também, autores que encontram os fatores causadores dos conflitos em um passado recente. Existe divergência, 
inclusive, na caracterização do conflito, se foi uma guerra entre nações ou uma guerra civil e, até mesmo, se os 
grupos étnicos tinham a finalidade o aniquilamento de minorias com o objetivo de ser determinada a lei aplicável 
(Idem, pp. 241 e 242). 
203 Idem, p. 241. 
204 SILVA, Alexandre Luiz Pereira da.  Sistema Dogmático do Direito Internacional Penal: análise da 
natureza dos elementos conceituais do crime à luz da jurisdição penal internacional. Recife: Biblioteca da 
Faculdade de Direito do Recife, 2008, p. 82. 
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Em 1992 a Bósnia-Hezergovina proclamou a sua autonomia, por meio de um 

plebiscito que foi boicotado pela minoria sérvia, o que deu causa a guerra civil na antiga 

República iugoslava (1992-1995), agora reduzida a Sérvia e Montenegro, que, oficialmente, 

não participou do conflito, porém, deu apoio militar e financeiro às milícias sérvias situadas 

na região da Bósnia.  

A referida guerra é encerrada quando em 21 de novembro de 1995, em Dayton 

(Estados Unidos), Slobodan Milosevic, Franjo Tudjman e Alija Izetbegovic assinaram um 

acordo (implicou na colaboração com o Tribunal Penal para ex-Iugoslávia, mantendo a 

Bósnia-Herzegovina nas suas fronteiras) e ratificaram a divisão étnica em duas entidades: a 

República Srpska (RS) e a Federação croato-muçulmana.  

No ano de 1997, Milosevic se tornou presidente da, agora, República Federal da 

Iugoslávia, momento em que acontecia o movimento separatista do Kosovo, habitado em 

grade parte por albaneses. No ano seguinte, os conflitos entre sérvios e guerrilheiros 

kosovares, reunidos em torno do Exército de Libertação do Kosovo (ELK) se tornaram ainda 

mais intensos.205 

O governo de Milosevic foi acusado de várias atrocidades cometidas contra a 

população insurgente, inclusive, o presidente foi chamado de “tirano dos Balkãs”. Houve 

denúncias de que ele teria liderado sérvios em operação de “depuração étnica” e genocídio 

contra os albano-kosovares.206 

Ante toda essa situação, tentativas de negociações ocorreram, no entanto, foram 

infrutíferas. A não receptividade pelas autoridades servo-iugoslavas deu ensejo a bombardeios 

aéreos, de março de 1999 a junho do mesmo ano, em Kosovo e no restante da Sérvia, pela 

Organização do Tratado Atlântico Norte (OTAN), o que acabou agravando ainda mais a 

situação. Todo esse conflito só chegou ao fim com a Resolução 1244 que fez do Kosovo “uma 

província da Iugoslávia” sob a proteção da Organização das Nações Unidas (ONU). 

No dia 10 de dezembro de 1999, morre Franjo Tudjman, presidente da Croácia. Ao 

longo de toda a década de noventa, o seu exército integrou as milícias de extrema-direita 

                                                 
205 SILVA, Alexandre Luiz Pereira da.  Sistema Dogmático do Direito Internacional Penal: análise da 
natureza dos elementos conceituais do crime à luz da jurisdição penal internacional. Recife: Biblioteca da 
Faculdade de Direito do Recife, 2008, p. 82. 
206 Idem, p.82. 
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oustachi. Seu ministro da defesa, Gojko Susak, foi um dos responsáveis pelas limpezas 

étnicas cometidas na Herzegovina contra os sérvios, depois contra os muçulmanos bósnios 

(com a construção do Herzeg-Bosna) e na Croácia contra os sérvios da Eslovénia e de Krajina 

(1995). Apoiado pelos Estados Unidos e pela Alemanha, morreu sem ter sido inculpado pelo 

Tribunal em comento. 

Resume Bazelaire e Cretin (2004, p. 52), que entre 1991 e 1999, “o território da ex- 

República Federal da Iugoslávia, conhece um verdadeiro desmantelamento ao longo de uma 

série de conflitos regionais sucessivos que resulta em cerca de 800 mil mortes e três milhões 

de pessoas deslocadas. Ao sabor dos movimentos de população, a Iugoslávia torna-se um 

mosaico de Estados e uma constelação de povos mais ou menos concentrados”207 

Em 5 de outubro de 2000, Milosevic reconhece a sua derrota nas eleições de 

setembro208 e, no ano posterior, em 21 de junho, ele foi transferido para o Tribunal Penal 

Internacional para a ex- Iugoslávia.  Sua entrega foi condição para a concessão de um auxílio 

financeiro ao país e ocorreu, por decisão do governo sérvio de Zoran Djindjic, apesar do veto 

do Tribunal Constitucional.  

No entanto, Slobodan Milosevic foi encontrado morto na sua cela, durante a última 

fase do processo (defesa).209 De acordo com o relatório da autópsia publicado em 12 de 

março, tratou-se de um falecimento por enfarte do miocárdio.210  Por esse fato, perdeu-se a 

chance de uma Corte Internacional Penal julgar ineditamente um Chefe de Estado. 

 

3.4.2 Aspectos do Tribunal ad hoc para ex-Iugoslávia (ICTY) 

 

                                                 
207 BAZELAIRE, Jean-Paul; CRETIN, Thierry. A justiça Penal Internacional: sua evolução, seu futuro: de 
Nuremberg a Haia. São Paulo: Manole, 2004, p. 52. 
208 Vojislav Kostunica torna-se presidente da então federação iugoslava. 
209 O ex-ditador era acusado de cometer sessenta e seis crimes, dentre eles, de guerra, contra a humanidade e 
genocídio, cometidos na Croácia, na região do Kosovo e na Bósnia, durante e após a desintegração de 1990.   
210 Em 17 de Março, o Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia excluiu a tese de envenenamento num 
novo relatório de análises toxicológicas.  
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Embora tenha havido resistência à sua instituição, de início, por parte de alguns dos 

Membros Permanentes do Conselho de Segurança211, surge, por meio da resolução 827 do 

Conselho de Segurança das nações Unidas (ONU),212 de 25 de maio de 1993, com base no 

Capítulo VII da Carta das Nações Unidas, o Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia 

(ICTY213), em Haia (Holanda). 

No relatório geral do Secretário Geral, responsável pela a elaboração do Projeto do 

Estatuto do Tribunal, informa-se que a instituição de um Tribunal especial é uma particular 

medida coercitiva decidida de acordo com o Capítulo VII, da Carta de São Francisco, e está 

voltado para o estabelecimento da paz na região. Observando a essência do documento, pode-

se dizer que o Tribunal deveria ser considerado um órgão subsidiário do Conselho de 

Segurança. 

Composto por dezesseis juízes eleitos pela Assembléia Geral das Nações Unidas para 

um mandato de quatro anos, com possibilidade de reeleição, o Tribunal Penal Internacional 

para ex-Iugoslávia está dividido em três câmaras de julgamento e uma de apelação ( novidade 

em relação aos Tribunais anteriores, pois nesses não havia a possibilidade de recorrer das 

decisões dos juízes), juntamente com um gabinete do promotor. 

Seu estatuto, contido na referida resolução 827, não foi dividido por partes como 

ocorreu nos Estatutos dos Tribunais anteriores, sendo composto de 34 artigos. 

O artigo primeiro trata dos seguintes aspectos da Corte: a natureza criminal do 

Tribunal; a competência para julgar pessoas físicas (exclui-se as organizações, partidos 

políticos, entidades administrativas), momento em que é consagrada a responsabilidade 

individual; a competência em razão da matéria (graves violações ao direito internacional 

humanitário); a competência em razão do lugar (atos cometidos na ex-Iugoslávia), assim 

como, a competência em razão do tempo (atos criminosos cometidos desde 1991). 

                                                 
211 Eles acreditavam que a instituição do ICTY configuraria uma interrupção do processo de paz que estava 
ocorrendo. 
212 Antes dessa resolução, foram elaboradas várias outras que também tratavam dos fatos ocorridos na ex-
Iugoslávia, como a 713, a 721, a 771 e a 780. 
213 International Criminal Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of 
Internacional Humanitarian Law Committed in the Territory of former Yugoslavia since 1991.  



84 
 

A analisada Corte tem interesse de processar e punir condutas reconhecidas como 

parte do direito internacional costumeiro, indicadas em quatro grupos, situados, 

consecutivamente, nos artigos 2º, 3º, 4º e 5º do Estatuto.214 

Diz o artigo 2º, cujo título é “Violações graves à Convenção de Genebra de 1949”: 

“o Tribunal Internacional tem o poder de processar pessoas que cometeram ou ordenaram a 

violação às Convenções de Genebra, de 12 de agosto de 1949, a saber, os seguintes atos 

dirigidos contra pessoas ou propriedades protegidas nos termos dos dispositivos pertinentes 

das Convenções de Genebra:” 

• homicídio intencional; 
• tortura ou tratamento desumano, incluindo experimentos biológicos 
• causar intencionalmente grandes sofrimentos ou sérios atentados à 

integridade física ou à saúde; 
• destruição e apropriação de bens não justificados por necessidade militar, 

executados em larga escala e de maneira ilícita ou arbitrária; 
• compelir um prisioneiro de guerra ou um civil a servir nas forças armadas 

hostis; 
• privar um prisioneiro de guerra ou um civil do seu direito a um 

julgamento regular e imparcial 
• deportação, transferência ou detenção ilegal de um civil; 
• tornar civis reféns. 

O artigo 3º do Estatuto, que estabelece as violações às leis e aos costumes de guerra, 

diz que o Tribunal é competente para processar pessoas que cometerem violações às leis e aos 

costumes de guerra. Essas violações compreendem, mas não estão a elas limitadas as 

seguintes condutas: 

• o emprego de armas tóxicas ou outras armas concebidas para causar 
sofrimentos desnecessários; 

• a destruição sem motivos de cidades e vilas ou a devastação que não se 
justifiquem por necessidades militares; 

• o ataque e o bombardeio, por qualquer meio que seja, a vilas, cidades, 
habitações ou edifícios indefesos; 

• confisco, destruição ou danos deliberados a edifícios consagrados à 
religião, benemerência, educação, artes e ciências, monumentos 
históricos, obras de arte e de ciência; 

• pilhagem de bens públicos ou privados.” 

O artigo 4º regula do genocídio da seguinte forma: “o Tribunal é competente para 

processar as pessoas que hajam cometido genocídio, como está definido no parágrafo 2º do 

                                                 
214 Diferentemente do Estatuto de Roma, o ICTY optou por fazer distinção entre as violações graves à 
Convenção de Genebra (1949) e as violações as leis e aos costumes da guerra. 
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presente artigo, ou qualquer outro dos atos enumerados no parágrafo 3º deste artigo.” Diz 

ainda, no parágrafo segundo, que “o genocídio significa um ou qualquer dos atos seguintes, 

cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial 

ou religioso, tais como:” 

• matar membros do grupo; 
• tentar gravemente contra a integridade física ou mental de membros do 

grupo; 
• submeter intencionalmente o grupo a condições de existência a fim de 

causar-lhes destruição física total ou parcial; 
• tentativa de genocídio; 
• cumplicidade no genocídio. 

Por fim, acrescenta que serão punidos os seguintes atos: 

• genocídio; 
• conspiração para cometer o genocídio; 
• incitação direta e pública para cometer genocídio; 
• a tentativa de genocídio; 
• cumplicidade no genocídio. 

Quanto aos crimes contra a humanidade, diz o artigo 5º: “o Tribunal está habilitado a 

julgar pessoas presumidamente responsáveis pelos crimes seguintes, quando cometidos no 

curso de um conflito armado, de característica intencional ou interna e dirigidos contra uma 

população civil, como:” 

• assassinato; 
• extermínio; 
• redução à escravidão; 
• deportação; 
• encarceramento; 
• tortura; 
• estupro; 
• perseguições por razões políticas, raciais e religiosas; 
• outros atos desumanos. 

Interessante ressaltar que a jurisprudência da analisada Corte se destaca por ressaltar 

a autonomização dos crimes contra a humanidade.215 

Os princípios consagrados pelo Estatuto do Tribunal em comento são: primazia da 

Corte sobre os Tribunais nacionais, avocatória, responsabilidade individual dos dirigentes, 

                                                 
215 PAZARTZIS, Photini. La répression pénale des crimes internationaux: Justiça pénale internationale. 
Paris: A. Pedone, 2007, p. 31. 
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desconsideração da obediência hierárquica para fins de exclusão da pena, duplo grau de 

jurisdição, garantia de defesa ao acusado e o da vedação a pena de morte. 

Quanto à obediência hierárquica, o Estatuto a trata de forma semelhante aos 

Tribunais analisados anteriormente. Diz da seguinte forma: 

“Artigo 7º: Responsabilidade criminal individual... 4. O fato de uma pessoa acusada 

atuar conforme a uma ordem de um governo ou de um superior não o excluirá da 

responsabilidade criminal, mas pode ser considerado na mitigação da punição se o tribunal 

internacional determina que justiça assim exige.” 

Por fim, em relação às críticas, tem-se que a mais marcante se relaciona com a forma 

de criação do tribunal. Diz-se que o Conselho de Segurança não possuía o poder de instituir 

um Tribunal, pois esse não poderia ser considerado como um órgão subsidiário do Conselho 

de Segurança.  

Embora a mencionada crítica encontre respaldo na Carta da Organização das Nações 

Unidas, devendo ser considerada procedente, não poderíamos esquecer de ressaltar também 

que o Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia vem demonstrando alta preparação 

jurídica em suas decisões e imprimindo o poder da Organização das Nações Unidas (ONU), 

do sistema da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e, até mesmo, dos Estados 

Europeus em particular, de resolver de um ou de outro modo o conflito mais grave ocorrido 

na Europa após a Segunda Guerra Mundial.216 

 

3.5 Tribunal ad hoc para Ruanda (ICTR) 

 

3.5.1  Breve relato dos fatos históricos que deram ensejo ao Tribunal ad hoc para Ruanda 

Situada na África oriental, na região dos grandes lagos da África, próximo a Uganda, 

Burundi, Quênia e Tanzânia, Ruanda foi dominada pelos alemães217 e depois pelos belgas,218 

                                                 
216 CANTARELLI, Margarida de Oliveira. Da territorialidade à transnacionalidade e à desterritorialização 
da jurisdição penal. Recife: Biblioteca da Faculdade de Direito do Recife, 2001, p. 268. 
217 Momento em que foi criada a África Oriental Alemã, que incluía também Burundi. 
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sendo, inclusive, parcela dos conflitos, instigados pelos colonizadores como parte dos seus 

planos de controle da população. 

Durante o decorrer da história, Ruanda esteve dividida entre duas etnias, os tutsis e 

os hutus.219 Em 1959, ocorreu uma guerra civil, causada por uma revolta de agricultores, que 

tinham se organizado em um Movimento de Emancipação Hutu (Paramenhutu) contra os 

dirigentes tutsis, fazendo com que os belgas se afastassem do território. 

Em 1962, sob a liderança do nacionalismo hutu, foi proclamada a República de 

Ruanda, separando-a de Burundi, com Grégoire Kayibanda como primeiro-ministro. 

Consequência disso foi a expulsão dos tutsis, que se espalharam por países vizinhos. 

Após alguns anos de instabilidade, notadamente pelo governo ter tomado várias 

medidas de repressão contra os tutsis, em 5 de Julho de 1973, o major general Juvénal 

Habyarimana  destituiu e encarcerou o seu primo Grégoire Kayibanda, dissolveu a 

Assembleia Nacional e aboliu todas as atividades políticas.  

Em 1978 ocorreram eleições, que reafirmou a presidência de Habyarima220 e aprovou 

uma nova constituição. 

Por pressões exercídas pela população, o referido presidente anunciou em 1990 a 

intenção de transformar  Ruanda numa democracia. No entanto, nesse mesmo período, uma 

série de problemas ambientais e econômicos geraram desavenças internas, que foram 

impulsionadas pela Frente Patriótica Ruandesa (RPF),221 dominada por tutsis refugiados nos 

países vizinhos, ao lançar ataques militares contra o governo hutu, a partir do Uganda.  

O governo militar de Habyarimana reagiu com a prática de genocidios contra os 

tutsis. Em 1992, foi assinado um cessar-fogo entre o governo e a Frente Patriótica Ruandesa 

em Arusha (Tanzania), conhecido como Acordo de Paz de Arusha, que previa também a 

reformulação integrada das forças armadas e partilha de poder. 

                                                                                                                                                         
218 Depois da Primeira Guerra Mundial, como era colônia de uma potência vencida, Ruanda passou a se 
subordinar ao Sistema de Mandatos da Liga das Nações, sendo entregue a Bélgica. 
219 Inicialmente Ruanda era habitada pelas etnias hutu e tuas. Só século XV, foi invadida por guerrilheiros e 
pastores tutsis advindos da Etiópia. 
220 Foi reeleito em 1983 e em 1988 
221 Em 1988 os tutsis, no exílio, se aliaram à dissidência interna, composta, inclusive, por hutus, e formaram a 
Frente Patriótica de Ruanda. 
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Em janeiro de 1994, o ditador Habyarimana foi novamente confirmado presidente de 

Ruanda de acordo com o previsto em Arusha (concretizar o proceso de transição que devia ser 

concluído em dois anos), mas, em abril do mesmo ano, Habyarimana e Cyprien Ntaryamira, o 

presidente do Burundi, foram assassinados quando o seu avião foi atingido por fogo no 

momento em que aterrava em Kigali.  

Durante os três meses seguintes, os militares e milicianos mataram cerca de 

oitocentos mil  tutsis e hutus, naquilo que ficou conhecido como o genocídio de Ruanda. A 

Frente Patriótica Ruandesa, agora sob a direção de Paul Kagame, ocupou várias partes do país 

e, em 4 de julho, entrou na capital Kigali, enquanto tropas francesas de “manutenção da paz” 

ocupavam o sudoeste, durante a “Opération Turquoise”. 

Resume Jean-Paul Bazelaire e Thierry Cretin, que entre abril e julho de 1994, 

Ruanda conhece um genocídio de uma rara intensidade, assim reconhecido pelas Nações 

Unidas. Ressaltam os autores que “trata-se, na realidade, de um acesso de ódio tribal entre as 

etnias hutu e tutsi em conflito desde os tempos longínquos e, mais ainda, desde a 

independência”.222 

Paul Kagame ficou como vice-presidente e Pasteur Bizimungu como presidente, mas 

em 2000, esses também entraram em conflito. Bizimungu renunciou à presidência e Kagame 

assumiu o seu lugar. Em 2003, Kagame foi finalmente eleito para o cargo, momento em que 

foram consideradas as primeiras eleições democráticas depois do genocídio antes referido.  

Mesmo assim, cerca de dois milhões de hutus refugiaram-se no Congo, com receio 

de retaliação pelos tutsis. Muitos regressaram, mas conservam-se ali milícias que tem se 

envolvido na guerra civil daquele país. 

3.5.2 Aspectos do Tribunal ad hoc para Ruanda 

                                                 
222 BAZELAIRE, Jean-Paul; CRETIN, Thierry. A justiça Penal Internacional: sua evolução, seu futuro: de 
Nuremberg a Haia. São Paulo: Manole, 2004, p. 57. 
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Sediado em Arusha (Tanzânia), o Tribunal de Ruanda (ICTR)223 foi criado pela 

Resolução 955, de 8 de novembro de 1994,224 elaborada pelo Conselho de Segurança da 

Organização das Nações Unidas (ONU), novamente, com base no Capítulo VII.  

Seu objetivo é processar e punir as pessoas responsáveis por graves violações ao 

direito internacional humanitário ocorridas em Ruanda em 1994, podendo, inclusive, 

processar ruandeses responsáveis por genocídio e outras violações ao Direito Internacional 

cometidas em países vizinhos naquele período, assim como, contribuir para a reconciliação 

nacional e manutenção da paz. 

Seu Estatuto é um pouco menos detalhado do que o Estatuto elaborado para a ex-

Iugoslávia, porém, muito semelhante. É composto de trinta e dois artigos sem divisão em 

partes. 

 Em relação aos atos que a Corte tem interesse em processar e punir, esses, são os 

mesmos explicitados no Estatuto do Tribunal para a antiga Iugoslávia, ou seja, genocídio, 

crimes contra a humanidade e violações ao artigo 3º da Convenção de Genebra (comum ao 

Protocolo adicional II).225 

No entanto, é necessário salientar que a redação do caput do artigo 3º revela algumas 

diferenças em relação ao Estatuto do Tribunal Internacional para a ex-Iugoslávia. O Estatuto 

do Tribunal ora analisado não se refere aos conflitos armados, como ocorre no Estatuto do 

Tribunal Internacional para a ex-Iugoslávia, o que gera a necessidade de comprovar o nexo 

entre o crime e o conflito armado tão somente no ICTY. Outra diferença é que no ICTR há a 

necessidade de que os crimes ocorram como “parte de um ataque, generalizado e sistemático”, 

já no ICTY não. Uma última diferença se situa no fato do Estatuto do ICTY considerar como 

                                                 
223 International Criminal Tribunal for the prosecution of Persons Responsible for Genocide and Other Serious 
Violations os International Humanitarian Law Commited in the Territory of Rwanda Citizens Responsible for 
Genocide and Other Serious Violations Committed in the Territory of Neighbouring States, between 1 January 
and 31 December 1994. 
224 Houve uma solicitação expressa do governo de Ruanda e, mesmo com a única abstenção da China, ficou 
aprovada a Resolução 955. 
225 A redação to trecho que trata do genocídio é a junção dos 2º e 3º da Convenção sobre Genocídio.  
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sujeito passivo dos crimes a “população civil”, e ICTR repetir, mas também acrescentar que 

“por motivos nacionais, políticos, étnicos, raciais ou religiosos.”226 

Os princípios consagrados pelo Estatuto do Tribunal em comento são: primazia da 

Corte sobre os Tribunais nacionais (confirma-se o princípio no bis in idem), avocatória, 

responsabilidade individual dos dirigentes (consideram-se ineficazes as imunidades de Chefe 

de Estado ou Governos concedidas internamente), desconsideração da obediência hierárquica 

para fins de exclusão da pena, duplo grau de jurisdição (por meio do recurso de apelação), 

garantia de defesa ao acusado (consagra-se as garantias elencadas nas Convenções sobre 

Direitos humanos e liberdades fundamentais) e o da vedação a pena de morte. 

Com relação, especificamente, à obediência hierárquica, o Estatuto do Tribunal para 

Ruanda a trata igualmente ao Estatuto do Tribunal para ex-Iugoslávia, o que leva a 

impossibilidade de proceder a tese da obediência hierárquica para fins de exclusão do crime, 

ficando aberta a possibilidade de aplicar a causa para redução de pena em casos indefinidos, 

sendo necessária a análise individualizada. 

Uma das primeiras sentenças proferidas no Tribunal ad hoc para Ruanda ocorreu em 

1998, no mês de setembro, onde houve a condenação por genocídio à prisão perpétua do ex-

Ministro de um governo interino Jean Kambanda. Em dezembro de 2008, o Tribunal também 

condenou à prisão perpétua os três principais dirigentes do governo de etnia hutu que 

massacrou 800 mil tutsis em 1994, Theoneste Bagosora, Aloys Ntabakuze e Anatole 

Nsengiyumva. 

Por fim, quanto às críticas positivas e negativas feitas à Corte, estas são, 

basicamente, as mesmas proferidas em relação ao Tribunal para ex-Iugoslávia, merecendo, 

portanto, as mesmas considerações. 

 

BREVES CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS SOBRE O CAPÍTULO  

 

                                                 
226 SILVA, Alexandre Luiz Pereira da.  Sistema Dogmático do Direito Internacional Penal: análise da 
natureza dos elementos conceituais do crime à luz da jurisdição penal internacional. Recife: Biblioteca da 
Faculdade de Direito do Recife, 2008, p. 89. 
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É nítida a dificuldade de amadurecimento da sociedade quanto à existência de 

interesses mundiais na repressão efetiva de graves violações aos direitos humanos, assim 

como, o apego à noção de soberania surgida há mais de quatro séculos, quando a sociedade 

tinha necessidades completamente diferentes. Esses aspectos sociais revelam-se verdadeiros 

obstáculos para a evolução do Direito Internacional Penal.  

A instituição do Tribunal de Nuremberg, do Tribunal de Tóquio, do Tribunal ad hoc 

para a ex-Iugoslávia e do Tribunal ad hoc para Ruanda, demonstram que os empecilhos 

referidos no parágrafo anterior não têm impedido, mas somente dificultado a expansão do 

Direito Internacional Penal.  

Os Tribunais analisados no decorrer deste estudo deram espaço para instituição de 

uma jurisdição internacional de natureza penal permanente, imperfeita, no entanto, com 

menos falhas do que as jurisdições instituídas anteriormente. Esse acontecimento foi visto 

como um “sonho impossível” por aqueles que duvidavam da possibilidade de existência de 

um Direito Internacional Penal eficaz.  

Mesmo tendo surgido em momentos históricos difíceis e com bastante urgência, os 

Tribunais antecedentes ao Tribunal Penal Internacional incorreram não só em erros, mas 

também em acertos, o maior desses, sem dúvida, foi imprimir a todo o mundo a ideia de que 

os crimes que atingem toda a humanidade já foram e podem ser concretamente punidos pelo 

Direito Internacional. 
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4. O TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL 

 

Desde o momento em que os seres humanos passaram a viver coletivamente, 

surgiram colisões pela existência de divergência de interesses entre eles. Com o passar do 

tempo, a civilização cresceu, mas mesmo tendo evoluído intelectualmente, tornou-se maior o 

número dos conflitos.  

Durante o século passado, milhões de pessoas foram vítimas de grandes atrocidades 

que chocaram todo o mundo. Os crimes que foram cometidos no referido período, por 

gerarem notória insegurança para a humanidade, despertaram a necessidade da existência de 

uma Corte que viesse a punir os responsáveis por tais acontecimentos, inibindo a prática de 

delitos daquela natureza.  

Foi nesse contexto que surgiu, na Haia (Holanda), o Tribunal Penal Internacional, 

como proposta de sistema adicional garantidor dos Direitos Humanos e como afirmação de 

que violações aos referidos direitos devem ser efetivamente reprimidas, por constituírem 

ameaça à paz, à segurança e ao bem-estar da humanidade. 

Sua criação foi inspirada em duas crenças tidas por fundamentais. A primeira delas é 

a convicção, fundada na história, de que só por meios pacíficos é possível implementar e 

manter a convivência de pessoas e de povos sem conflitos. A segunda, também baseada na 

experiência e, por diversas vezes proclamada em obras de filosofia política ou documentos 

fundamentais para humanidade, diz respeito à necessidade de eliminar e desestimular as 

injustiças, que são formas de violência, para que possa alcançar a paz.227 

O Estatuto da analisada Corte é uma verdadeira convenção internacional que cria 

uma nova organização internacional, o Tribunal Penal Internacional. Positiva princípios e 

costumes do Direito Penal Internacional e define, de forma clara, quais condutas são 

consideradas intoleráveis para a humanidade. Tudo isso, por meio da adoção dos sistemas 

                                                 
227 DALLARI, Dalmo de Abreu. A importância do Tribunal Internacional. Revista Jurídica Consulex. XI ano, 
n. 244, 15 de março de 2007, pp. 40 e 41. 
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jurídicos legalista romano-germânico (civil law) e o anglo-saxônico, de precedentes 

jurisprudenciais (common law).228 

Podemos dizer que, devido a algumas de suas características, o Tribunal Penal 

Internacional é um fato novo na história e deverá exercer grande influência para desencorajar 

criminosos em potencial que, para satisfação de suas ambições de riqueza e de poder, 

ultrapassam barreiras éticas e jurídicas, só se contendo se houver a certeza, ou ao menos 

acreditar que são muito grandes as chances de serem punidos por seus crimes. 

Roy Lee, antes mesmo da instituição do Tribunal Penal Internacional, disse:  

“Expectativas paralisadas na consciência da humanidade estão 
vigorosamente demandando uma Corte universal e independente para 
processar com imparcialidade e efetividade os crimes mais hediondos. A 
Corte deve (...) alertar que no futuro não haverá tolerância para impunidades. 
A necessidade de estabelecer a Corte Internacional Criminal em uma base 
confiável, tão breve quanto possível, portanto, implica a ambos uma 
responsabilidade política e moral. Com o tempo, estas responsabilidades irão 
se fundir e tornarem-se indistintas.”229 

O objetivo do presente item é fazer uma análise de alguns aspectos do Tribunal Penal 

Internacional, sendo estes: o surgimento da Corte, sua composição, o modelo jurisdicional 

consagrado e ainda, algumas nuances do seu Estatuto, como a definição dos princípios 

adotados, dos crimes, das penas e do procedimento. 

 

4.1 Surgimento do Tribunal Penal Internacional 

 

Com o objetivo de positivar as premissas para o estabelecimento do Tribunal de 

Nuremberg e de Tóquio e também, para evitar a associação desses Tribunais com a ideia de 

“justiça dos vencedores”, o sistema das Nações Unidas, no fim da década de 1940, iniciou um 

trabalho em busca de estabelecer mecanismos imparciais para a justiça internacional penal. 

                                                 
228 No que concerne ao conceito de crime, foi, predominantemente, adotado o sistema anglo-saxônico. Acerca do 
tema, conferir: SILVA, Alexandre Luiz Pereira da.  Sistema Dogmático do Direito Internacional Penal: 
análise da natureza dos elementos conceituais do crime à luz da jurisdição penal internacional. Recife: 
Biblioteca da Faculdade de Direito do Recife, 2008.  
229 LEE. Roy S. The international criminal court: the making of the Rome Stattute: issues, negatiations, 
results. The Hague: kluwer law international, 1999, p. 477. 
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Nesse cenário a Convenção para a Prevenção e a Repressão ao Crime de Genocídio (1948), 

em seu artigo 6º, faz alusão a um Tribunal Penal Internacional.230 

“Os esforços das Nações Unidas para estabelecer um Tribunal Penal manifestaram-

se, basicamente, em dois âmbitos: a codificação dos crimes internacionais e a elaboração de 

um projeto de estatuto para o estabelecimento de Tribunal Internacional.”231 

Conforme solicitação da Assembléia Geral das Nações Unidas de 1947, a Comissão 

de Direito Internacional iniciou a formulação dos princípios reconhecidos pelo Estatuto do 

Tribunal de Nuremberg, a fim de elaborar um projeto de código dos crimes contra a paz e a 

segurança da humanidade.232 

Ao lado do trabalho da Comissão de Direito Internacional, a Assembléia Geral 

estabeleceu também um comitê encarregado de elaborar o estatuto de um tribunal penal 

internacional, o qual foi submetido à aprovação de 1952. Posteriormente, um novo comitê foi 

criado por meio da Assembléia Geral com o fim de rever o projeto de estatuto, com base nos 

comentários realizados pelos Estados-Membros, relatado à Assembléia Geral de 1954.233 

Foi provisoriamente aprovada, em 1991, uma versão substancialmente modificada do 

Projeto de Código de 1954 e enviada aos Estados-Membros para que esses o analisassem. No 

entanto, esse Código não previa necessariamente uma jurisdição internacional. Tal tema seria 

tratado somente em 1898, ano da queda do muro de Berlim.234 

Durante o ano de 1993, a Comissão preparou um projeto sob a direção de James 

Crawford. Apresentado o esboço desse projeto à Assembléia Geral da Organização das 

Nações Unidas, em 1994, essa estabeleceu um comitê com a participação de todos os Estados-

Membros e observadores internacionais para a discussão e apresentação de emendas ao 

referido projeto.  

Tal comitê realizou reuniões entre 1996 e 1998, contando com uma grande 

mobilização de entidades governamentais e não-governamentais, que culminaram na 

                                                 
230JANKOV , Fernanda Florentino Fernandez. Direito Internacional Penal: mecanismos de implementação 
do Tribunal Penal Internacional. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 26. 
231 Idem, p. 26. 
232 Idem, p. 26. 
233 Idem, p. 26. 
234 Idem, p. 27. 
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explanação de um novo projeto para discussão na Conferência Diplomática de 

Plenipotenciários das Nações Unidas, reunida em Roma.235 

Finalmente, à meia noite do dia 17 de julho de 1998, a Conferência aprovou o 

Estatuto do Tribunal Penal Internacional, também chamado de Estatuto de Roma (devido ao 

local de sua aprovação), com cento e vinte votos a favor, sete contra e vinte e uma abstenções. 

De acordo com a professora Cimamonte, o Estatuto evidenciou o compromisso de 

hibridização, em relação à adoção dos modelos common law e civil law.236 

Porém, para efetivamente existir, o Tribunal Penal Internacional ainda precisava da 

obtenção de ao menos sessenta ratificações. Com tal escopo, o Estatuto de Roma foi 

depositado em Nova Iorque, aguardando a adesão do mínimo exigido, o que ocorreu no dia 11 

de abril de 2002, por meio de um depósito conjunto de dez países (Bósnia, Herzegovina, 

Bulgária, Camboja, República Democrática do Congo, Irlanda, Jordânia, Mongólia, Nigéria, 

Romênia e Eslováquia), em cerimônia especial da Organização das Nações Unidas, 

permitindo a sua entrada em vigor no dia primeiro de julho de 2002, ou seja, no primeiro dia 

do mês seguinte ao termo de um período de sessenta dias após a data do depósito do 

sexagésimo instrumento de ratificação, de aceitação, de aprovação ou de adesão junto ao 

Secretário Geral da Organização das Nações Unidas, exigência trazida por meio do artigo 

126.1 do Tratado de Roma.237 

Sua instalação ocorreu no dia 11 de março de 2003, após a eleição, mediante trinta e 

três escrutínios de votação, dos seus juízes pela Assembléia dos Estados-Partes, realizada em 

Nova Iorque nos dias 2 e 3 de fevereiro de 2003.238 

                                                 
235 SOUZA, Artur de Brito Gueiros. Uma análise do Estatuto de Roma à luz dos princípios do Direito 
Internacional da pessoa humana. Boletim Jurídico da Escola Superior do Ministério Público da União. 
Brasília, III ano, n. 12, jul/set 2007, pp. 18 e 19. 
236 CIMAMONTI, Sylvie. La place prise par le droit international penal au sein des ordres français et 
international. IN: L’actualité de la justice pénale internacionale. Marselha: Presses universitaires d’aix-
marseille, 2008, p. 13. Sobre o tema, são interessantes as lições de Alexrande Silva em: Sistema Dogmático do 
Direito Internacional Penal: análise da natureza dos elementos conceituais do crime à luz da jurisdição penal 
internacional. Biblioteca da Faculdade de Direito do Recife, 2008 
237 SOUZA, Artur de Brito Gueiros. Uma análise do Estatuto de Roma à luz dos princípios do Direito 
Internacional da pessoa humana. Boletim Jurídico da Escola Superior do Ministério Público da União. 
Brasília, III ano, n. 12, jul/set 2007, pp. 18 e 19. 
238 O Promotor do Tribunal Penal Internacional foi eleito no dia vinte e um de abril de 2003. 
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Atualmente, embora mais da metade dos Estados do mundo já tenham ratificado o 

Tratado de Roma, potências mundiais como os Estados Unidos, China e Rússia não o 

aceitaram, mesmo havendo, durante as negociações, várias tentativas nesse sentido.  

Acerca do assunto, Tarciso Dal Maso Jardim, em entrevista à STM em Revista disse 

que: 

Durante as negociações, tentou-se ao máximo abrir possibilidades para a 
participação desses países. A ausência deles, sem dúvida nenhuma, sob 
qualquer perspectiva política, é um obstáculo à Justiça Internacional Penal. 
Não somente porque parte do globo está fora da jurisdição do Tribunal Penal 
Internacional, mas também porque esses países, principalmente os Estados 
Unidos, além de se esforçarem para preservar seus territórios fora da 
jurisdição do Tribunal, também fazem campanhas internacionais para 
inviabilizar o julgamento de seus nacionais pelo TPI.239  

No que diz respeito especificamente aos Estados Unidos, interessante ressaltar que o 

seu então presidente Bill Clinton, assinou o tratado no último dia, mas o Senado não o 

ratificou e que seu sucessor, George W. Bush, retirou a assinatura, concretizando, dessa 

forma, o posicionamento do partido ao qual pertence (Republicano). 

O Brasil é considerado um Estado fundador por compor o conjunto de países que 

ratificou, nas primeiras oportunidades, o Tratado de Roma.  

A assinatura ocorreu no dia 7 de fevereiro de 2000. Em seguida, o Congresso 

Nacional aprovou o Tratado por meio do Decreto Legislativo de número 112, no dia 6 de 

junho de 2002, tendo sido promulgado no dia 26 de setembro de 2002, pelo decreto 

presidencial de número 4.388, passando a vigorar, finalmente, no dia primeiro de setembro de 

2002.240 

 A carta de ratificação foi depositada no dia 20 de junho de 2002, momento em que o 

Brasil se tornou Estado – Parte. 

Com a finalidade de evidenciar a importância do Tribunal Penal Internacional para o 

Brasil e de não deixar dúvidas quanto a sua aplicabilidade, a Ementa Constitucional 45, 

                                                 
239 JARDIM, Tarciso Dal Maso. Implementação do Tribunal Penal Internacional no Brasil. STM em Revista. 
Superior Tribunal Militar: Brasília, III ano, n. 3, jan/jun 2006, p. 03. 
240 Nas considerações do Decreto 4.388, foi dito que o mencionado Ato Internacional entrou em vigor 
internacional em 1o de julho de 2002, e passou a vigorar, para o Brasil, em 1o de setembro de 2002, nos termos 
de seu art. 126.  
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promulgada no dia 8 de dezembro de 2004 e em vigor desde o dia 31 de dezembro do mesmo 

mês, inseriu o parágrafo 4º ao artigo 5º da Constituição Federal, assim dispondo: “O Brasil se 

submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado 

adesão.” 

 

4.2 Composição do Tribunal Penal Internacional 

 

O Tribunal Penal Internacional, em obediência ao seu Estatuto, é composto por 

Seções jurisdicionais, onde atuam um total de dezoito juízes, pelo Gabinete do Promotor, pela 

Secretaria (artigo 34), encabeçada pelo Secretário (artigo 43, parágrafos 1º e 2º) e responsável 

pelos aspectos não jurisdicionais da administração do Tribunal, e ainda, como dispõe o artigo 

44, por outros funcionários. Tendo em vista os objetivos deste trabalho, analisamos, a seguir, 

apenas as principais funções e a forma de elegibilidade dos juízes e da figura do promotor. 

Os juízes241 se distribuem em três seções: a Seção de Questões Preliminares, 

incumbida de analisar a admissibilidade dos processos,242 a Seção de Primeira Instância, 

responsável por proferir os julgamentos e a Seção de Apelação, que aprecia os recursos. 

A escolha dos magistrados cabe à Assembléia dos Estados Partes, recaindo sobre 

pessoas que possuam elevada idoneidade moral, imparcialidade e integridade, que gozem de 

condições exigidas para o exercício das mais elevadas funções julgadoras de seu país, além de 

dominarem uma das línguas oficiais da Corte, que são: inglês, francês, espanhol, chinês, russo 

e árabe (idiomas da ONU). 

Além disso, os candidatos deverão demonstrar: 

                                                 
241 Atualmente (04 de março de 2010): Sang-Hyun Song (República da Coreia), Fatoumata Dembele Diarra 
(Mali), Hans-Peter Kaul (Alemanha), Elizabeth Odio Benito (Costa Rica), Akua Kuenyehia (Gana), Erkki 
Kourula (Finlândia), Anita Ušacka (Letónia), Adrian Fulford (Reino Unido), Sylvia Steiner (Brasil), Ekaterina 
Trendafilova (Bulgária), Daniel David Ntanda Nsereko (Uganda), Bruno Cotte (França), Joyce Aluoch 
(QUÉNIA), Sanji Mmasenono Monogeng (Botsuana), Christine van den Wyngaert (Bélgica), Cuno Tarfusser 
(Itália) e René Blattman (Bolívia). 
242 Atualmente, a juíza brasileira Sylvia Steiner ocupa a presidência dessa seção. 
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• reconhecida competência em Direito Penal e em Direito Processual 
Penal, tendo experiência como juiz, promotor ou advogado; ou, de forma 
alternativa. 
• reconhecida competência no campo do Direito Internacional 
Humanitário e Direito Internacional dos Direitos Humanos, assim como, 
experiência nas funções jurídicas relacionadas ao Tribunal. 

Para a seleção dos juizes, a Assembléia dos Estados Partes deve sempre observar, no 

mínimo, as qualidades apresentadas em um dos dois pontos expostos anteriormente, a fim de 

obter equilíbrio entre os candidatos. 

Exige-se ainda, que estejam, por meio dos magistrados, representados os principais 

sistemas jurídicos do mundo, que haja uma presença “geográfica” equitativa e também, que 

exista a representação de mulheres e homens de forma igualitária. 

Quanto à promotoria, ela deve atuar de maneira independente e por meio de um 

Promotor, que é responsável por receber a notitia criminis e qualquer outra informação 

substancial sobre crimes que o Tribunal Penal Internacional tenha interesse em punir e ainda, 

por administrar investigações e processos perante a Corte (artigo 42, parágrafos 1º e 2º). 

Willian Bourdon e Emmanuelle Duverger ressaltam que o princípio da 

independência da promotoria foi firmado por ter havido a lembrança dos medos exprimidos 

por numerosos Estados de ver o procurador engajado em processos a mando do seu próprio 

chefe, sem qualquer controle.243 

O artigo 15 do Estatuto de Roma concede ao promotor a possibilidade de instaurar de 

ofício investigações, caso tenha conhecimento de fatos considerados criminosos pelo Estatuto 

do Tribunal Penal Internacional. Além disso, afirma que ele poderá solicitar mais informações 

a Estados, órgãos das Nações Unidas, organizações intergovernamentais ou não-

governamentais ou a outras fontes fidedignas que considere apropriadas, além de receber 

testemunhos escritos ou orais na sede do Tribunal. 

O promotor é assistido por um ou mais promotores. São eleitos por voto secreto, por 

maioria absoluta de membros da Assembléia dos Estados Partes.  

                                                 
243 BOURDON, Willian; DUVERGER, Emmanuelle. La Cour Pénale Internationale: Le statut de Rome. 
Paris: Éditions du Seuil, 2000, p. 148. 
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Como ocorre com os juízes, o mandato do Promotor e dos seus assistentes, em 

regra,244 é de nove anos, sendo exigido dedicação exclusiva e vedada a reeleição (artigo 42, 

parágrafo 4). 

 

4.3  Modelo jurisdicional 

 

A repressão penal pelas jurisdições internacionais é largamente condicionada pela 

natureza jurídica do ato que baseia a sua criação e pela sua modalidade de aplicação. Os 

Tribunais Penais Internacionais ad hoc, por exemplo, são marcados pela origem institucional, 

unilateral e coercitiva, evidenciando, com isso, um modelo vertical. 

O Tribunal Penal Internacional, como visto, foi instituído por meio de uma 

convenção, dessa forma, os seus poderes repousam sobre o consentimento dos Estados, o que 

demonstra a adoção de um modelo horizontal de jurisdição internacional.245 

Tal origem tem importância não somente para a análise do alcance da competência 

da Corte, mas também para a visualização das condições do exercício dessa competência. 

Dessa forma, o alcance da competência da Corte depende da análise inicial das ratificações e, 

no geral, da atitude dos Estados.   

Para exercer a sua competência, o Tribunal Penal Internacional, diferentemente dos 

Tribunais que adotaram o modelo vertical, necessita da cooperação dos Estados, para 

processar os acusados, entregar as pessoas procuradas, obter informações necessárias e até  

encontrar testemunhas ou provas. Afinal, “a quantidade e a qualidade das informações 

recolhidas no curso das investigações tem importância capital para a condução eficaz do 

processo.”246 

                                                 
244 A menos que um tempo menor seja decidido no momento das eleições. 
245 PAZARTZIS, Photini. La répression pénale des crimes internationaux: Justiça pénale internationale. 
Paris: A. Pedone, 2007, p. 65. 
246 DIARRA, Fatoumata. La cour pénale internacionale, cinq ans après as création: bilan ET perspectives. IN: 
L’actualité de La justice pénale internacionale. Marselha: Presses universitaires d’aix-marseille, 2008, p. 31. 
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Anne-Charlotte Matineau diz que “a cooperação dos Estados é indispensável para o 

sucesso da repressão penal. Ela tem uma importância particular e precisa em três domínios: 

para a entrega de pessoas procuradas, para a obtenção das provas e para a aplicação e o 

reconhecimento dos julgamentos.”247 

O preâmbulo do Estatuto de Roma, ao afirmar que “os crimes de maior gravidade 

que afetam a comunidade internacional no seu conjunto não devem ficar impunes e que a sua 

repressão deve ser efetivamente assegurada através da adoção de medidas a nível nacional e 

do reforço da cooperação internacional”, constitui base para as ideias aqui expostas, além de 

evidenciar a necessidade de um processo recíproco de cooperação. 

A cooperação entre os Estados e o Tribunal Penal Internacional é reconhecida pelo 

Estatuto de Roma como um processo recíproco: tanto os Estados são obrigados a cooperar 

com a Corte nas investigações e processos, como também a Corte pode ser requisitada para 

cooperar com os Estados em investigações e processos que correm nas jurisdições nacionais 

(artigo 93, parágrafo 10 do Estatuto de Roma). 

Todas as disposições do Estatuto de Roma sobre a cooperação dos Estados refletem 

justamente a necessidade de conciliar as necessidades de uma jurisdição efetiva com as 

prerrogativas dos Estados. Exprimem a ideia de que o Estatuto de Roma não pretendeu fazer 

com que o Tribunal Penal Internacional avocasse para si a responsabilidade em reprimir os 

crimes internacionais, mas sim, instituir uma Corte que viesse a complementar as jurisdições 

nacionais na repressão dos mesmos crimes. 

Posteriormente, em um local do trabalho mais propício, ao tratar do principio da 

complementaridade, será dado continuidade a esta discussão. 

 

4.4 Princípios aplicáveis ao Tribunal Penal Internacional 

 

                                                 
247 MATINEAU, Anne-Charlotte. Les Jurisdictiones pénales internationalisées: un nouveau modèle de 
justice hybride? Paris: Pedone, 2007, p. 254. 
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A atuação do Tribunal Internacional é pautada e limitada a alguns princípios tidos 

por fundamentais. Sem almejar esgotar o tema, a seguir, serão expostos de forma breve os 

princípios mais comentados pela doutrina e, de forma mais aprofundada, o princípio da 

desconsideração da obediência hierárquica para fins de exclusão da pena, uma vez que esse 

constitui o objeto do presente trabalho. 

4.4.1      Princípio da legalidade 

Explicitamente, há a prevalência do princípio do nullum crimen sine lege. O artigo 

22,1 do Estatuto de Roma prevê que “nenhuma pessoa será considerada criminalmente 

responsável, nos termos do presente Estatuto, a menos que sua conduta constitua, no 

momento em que tiver lugar, um crime da competência do Tribunal”.  

O princípio da legalidade foi adotado em suas quatro formas (artigos 22 e 24), pois 

uma pessoa só poderá ser punida pelo Tribunal Penal Internacional por um ato codificado 

pelo seu Estatuto ao tempo da ação (lex escripta), se o Estatuto tiver entrado em vigor antes 

da ação (lex praevia), se o crime tiver sido definido de forma clara e suficiente (lex certa), 

uma vez que, na sua ausência, é proibido o uso da analogia (lex stricta).248 

Nas palavras de Kai Ambos,249 os dois últimos desdobramentos do princípio da 

legalidade, de certeza e de proibição da analogia, resolvem ambiguidades em favor do 

acusado. Mais além, o princípio da lei escrita, juntamente com o da irretroatividade da lei 

maléfica, dá ao suspeito o direito de ser, em caso de condenação, aplicada a lei que estava 

codificada e válida ao tempo da ação, exceto no caso de mudança normativa antes do 

julgamento final, na hipótese da lei nova ser mais favorável ao réu. 

Segue acrescentando que, não obstante tenha sido adotada uma versão aparentemente 

“rígida” do princípio da legalidade pelos Tribunais Internacionais já existentes, o referido 

princípio vem sendo interpretado de maneira mais liberal, desde Nuremberg.250 

                                                 
248 Acrescenta-se que as disposições expostas no parágrafo anterior em nada afetam a tipificação de uma conduta 
como crime nos termos do direito internacional, independentemente do presente Estatuto (artigo 22,3). 
249AMBOS, Kai. Os princípios gerais de Direito Penal no Estatuto de Roma. In: AMBOS, Kai; CHOUKR, Fauzi 
(Org.). Tribunal Penal Internacional. 1ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 28.  
250 Idem, p.29. 
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Em relação às penas, especificamente, foi definido que “qualquer pessoa condenada 

pelo Tribunal só poderá ser punida em conformidade com as disposições do presente 

estatuto”, contemplando, dessa forma, o princípio da legalidade das penas (artigo 23).  

Porém, como se verá posteriormente, tais penas não são preestabelecidas em cada 

crime, mas de forma geral, cabendo aos aplicadores escolherem a mais proporcional ao crime 

praticado, gerando, dessa forma, uma margem menos definida. 

Quanto a essa forma de definição, Kai Ambos informa que “o princípio nulla poena 

apresenta-se apenas como complementar ao sistema” por ser interpretado de forma própria 

pelo Direito Internacional. Acrescenta ainda que será a jurisprudência que irá fixar um padrão 

a ser seguido na determinação da pena.251 

Aqui, há um certo descompasso em relação ao princípio da legalidade das penas  

previstas no Ordenamento Jurídico brasileiro, assim como, de outros países que adotam 

predominantemente o sistema romanístico (civil law). Por isso, surgiram criticas por parte da 

doutrina.  

Afirma-se que a ausência de previsão de uma escala penal fechada para cada crime 

violaria o princípio da legalidade das penas. No entanto, deve ser lembrado que não se trata de 

uma lei interna, mas de uma lei de abrangência internacional, de um Tratado aprovado por 

meio de compromissos entre diferentes culturas e tradições jurídicas, sendo impossível que a 

Assembléia de Estados Partes tivesse condições de adequar o princípio da legalidade à 

previsão de todos os Estados participantes. 

Além do que, como foi dito, há explícita limitação por meio de lei para a definição 

da pena em concreto, afastando, dessa forma, a arbitrariedade, como indica e busca o 

princípio da legalidade das penas. 

Sobre tais questionamentos, Japiassú252 diz que o princípio da legalidade realmente 

apresenta complexidades, no entanto, exigir a determinação taxativa das penas significa 

desconhecer as especificidades do direito internacional e, por isso, não houve, neste 

                                                 
251 AMBOS, Kai. Os princípios gerais de Direito Penal no Estatuto de Roma. In: AMBOS, Kai; CHOUKR, 
Fauzi (Org.). Tribunal Penal Internacional. 1ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 31. 
252 JAPIASSÚ. Carlos Eduardo Adriano. O Tribunal Penal Internacional: a internacionalização do Direito 
Penal. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2004, p. 159. 
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particular, qualquer violação constitucional que levasse a inadequação do Estatuto do 

Tribunal Penal Internacional em relação à lei brasileira. Lembra ainda o mesmo autor que há 

antecedentes na legislação brasileira, em que foi utilizado expediente semelhante àquele 

constante no Estatuto de Roma, como no caso da lei nº 4.898/65, que dispõe sobre o abuso de 

autoridade. 

Acrescenta Margarida Cantarelli, em estudo específico sobre o tema, que o Estatuto 

de Roma, “mesmo não utilizando a correlação delito/pena, como ocorre na maioria das 

legislações penais modernas, detalha, na Parte VII (artigos 77/80), o seu sistema de penas, 

devendo ser reconhecido o avanço em relação às leis internacionais penais anteriores.”253 

Como se percebe, o princípio da legalidade evidencia a adoção de um sistema 

híbrido pelo Estatuto do Tribunal Penal Internacional, o que nos parece natural, tendo em 

vista a diversidade dos Ordenamentos Jurídicos dos Estados Partes. No que diz respeito à 

definição de todos os crimes de competência do Tribunal Penal Internacional, o Estatuto se 

aproxima do sistema common law, por outro lado, quando estabelece tão somente limites de 

pena aplicáveis a todos os delitos,  aproxima-se do sentencing, anglo-saxão. 

4.4.2    Princípio da responsabilidade individual 

A primeira referência relativa à responsabilidade individual em um tratado 

internacional ocorreu no Tratado de Versalhes, de 1919, mais especificamente em seu artigo 

227. Porém, foi depois do Tribunal de Nuremberg que o princípio foi firmado. 

Segundo pronunciamento célebre do Tribunal, “as infrações no direito internacional 

são cometidas por homens e não por entidades abstratas. É punindo os autores dessas 

infrações, que podemos dar efeito às disposições do direito internacional.” Tal afirmação foi 

qualificada como revolucionária, uma vez que tratou de maneira direta da responsabilidade do 

indivíduo, evidenciando que o direito internacional superou a via corporativa do Estado, na 

qual, segundo as regras clássicas da responsabilidade internacional, estavam impunes os atos 

ilícitos dos seus agentes, uma vez que eles estavam protegidos por um regime de imunidade 

de jurisdição.254 

                                                 
253 CANTARELLI, Margarida. O princípio da legalidade e o Tribunal Penal Internacional. IN: Princípio da 
legalidade: da dogmática jurídica à teoria do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 356. 
254 DUPUY, P.M. Droit international public. Paris: PUF, 2004, p. 523. 
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O Estatuto de Roma, em seu art. 25, consagra também o princípio da 

responsabilidade penal internacional dos indivíduos. Determina que a responsabilidade penal 

por atos violadores das suas normas deve recair sobre os indivíduos que os perpetraram, 

acrescentando, em outros dispositivos, que eventuais imunidades e privilégios que os mesmos 

por ventura ostentem sejam desconsiderados. 

Diz, “... a Corte terá competência a respeito das pessoas naturais. Quem cometer um 

crime da competência do Tribunal será responsável individualmente e será condenado 

conforme o presente Estatuto.”  

O objetivo final do princípio da responsabilidade penal internacional do indivíduo é 

que as consequências da pena sejam suportadas por quem efetivamente praticou os crimes 

tipificados no Estatuto do Tribunal Penal Internacional. 

Sua adoção é vista pelas melhores doutrinas como uma das maiores evoluções no 

Direito Internacional Penal, pois se abandonou a idéia de punir entidades abstratas para atingir 

quem diretamente cometeu a conduta criminosa. 

Interessante expor que existiu a tentativa no seio da Comissão de Direito 

Internacional de introduzir a noção de “crimes dos Estados”, com o famoso artigo 19 do 

projeto de 1996, a fim de criar um obstáculo para a responsabilidade individual.255 

A França pleiteou também pela inclusão da responsabilidade da pessoa jurídica. No 

entanto, não obteve êxito por não ser razoável o estabelecimento desse tipo de 

responsabilidade já que muito dos países tutelados pelo Tribunal Penal Internacional não 

contemplam o instituto e pelo fato de que durante a discussão houve um grande número de 

Estados Partes que resistiram a ideia. 

Por fim, deve ser ressaltado que a responsabilização das pessoas físicas pelos crimes 

internacionais não atinge a responsabilidade dos Estados perante a ordem internacional, 

conforme dita o artigo 25,4 do Estatuto de Roma. 

 

                                                 
255 PAZARTZIS, Photini. La répression pénale des crimes internationaux: Justiça pénale internationale. 
Paris: A. Pedone, 2007, p. 23. 
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4.4.3 Princípio da complementaridade – ne bis in idem 

Com base no princípio da complementaridade, o Tribunal Penal Internacional atuara 

apenas de forma subsidiária em relação aos Tribunais nacionais. Dessa forma, a referida Corte 

só poderá agir em relação a determinado caso, se o Estado nacional competente não iniciou o 

processo ou, se o fez, agiu com a intenção de “proteger” o acusado ou de mitigar-lhe a pena. 

“O princípio da complementaridade repousa sobre a ideia de que o exercício da 

competência penal é uma prerrogativa dos Estados e que os Tribunais nacionais tem 

prioridade no que diz respeito à responsabilidade de processar.”256 

Um comunicado dado pela Promotoria do Tribunal Penal Internacional relativo a 

algumas questões de política geral, identifica o princípio da complementaridade como algo 

que deve guiar o funcionamento daquela Corte, precisando que “a eficácia do Tribunal Penal 

Internacional não deve ser medida pelo número de fatos criminosos apresentados perante a 

Corte, mas, sobretudo, pela ausência de processos nele, pois isso seria consequência do 

funcionamento eficaz dos sistemas nacionais, que é o verdadeiro sucesso do Tribunal Penal 

Internacional.”257 

Nesse diapasão, o artigo 17 do Estatuto de Roma diz que será admitido perante o 

Tribunal Penal Internacional os processos em que existirem as seguintes circunstâncias: 

• Ter sido instaurado ou estar pendente ou a decisão ter sido proferida no 
Estado com o propósito de subtrair a pessoa em causa à sua responsabilidade 
criminal por crimes da competência do Tribunal, nos termos do disposto no 
artigo 5o; 
• Ter havido demora injustificada no processamento, a qual, dadas as 
circunstâncias, mostra-se incompatível com a intenção de fazer responder à 
pessoa em causa perante a justiça; ou 
• Ter sido ou não estar sendo conduzido de maneira independente ou 
imparcial, e ter estado ou estar sendo conduzido de uma maneira que, dadas 
as circunstâncias, seja incompatível com a intenção de levar a pessoa em 
causa perante a justiça; 

 

                                                 
256 PAZARTZIS, Photini. La répression pénale des crimes internationaux: Justiça pénale internationale. 
Paris: A. Pedone, 2007, p. 80. 
257 Comunicado relativo a algumas questões de política geral concernentes a Promotoria, setembro de 2003, 
disponível em <http://www.icc-cpi.int/library/organs/otp/030905-Policy-Paper.pdf> 
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Como se percebe, a partir da leitura e compreensão do artigo citado, o Estatuto de 

Roma faz do princípio da complementaridade condição para o recebimento dos processos. 

No mesmo trecho, acrescenta o Estatuto que a fim de determinar se há incapacidade 

de agir num determinado caso, o Tribunal verificará se o Estado, por colapso total ou 

substancial da respectiva administração da justiça ou por indisponibilidade desta, não está em 

condições de fazer comparecer o acusado, de reunir os meios de prova e depoimentos 

necessários ou não está, por outros motivos, em condições de concluir o processo. 

Fatoumata Diarra elenca os principais fatores responsáveis pela ineficácia dos 

Estados. São eles: “a incapacidade do Estado em razão da gravidade e da extensão dos crimes 

cometidos; a ineficácia total ou parcial de seu sistema judiciário e; a falta de vontade do 

Estado, devido ao prejuízo para os seus próprios agentes, caso chegue aos autores e estes 

sejam funcionários ou mandatários do Estado.”258 

É justamente por haver esses “obstáculos” no âmbito interno dos Estados que é 

imprescindível a existência de uma Corte, com a natureza do Tribunal Internacional Penal, 

para a repressão e prevenção dos crimes que ultrapassam as barreiras nacionais.  

Como prega Francisco Rezek, com o princípio da complementaridade, o Tribunal 

Penal Internacional não pretende, em absoluto, esvaziar a competência que, para o processo 

penal, mesmo dos crimes da mais superlativa gravidade, foi confiada pelas constituições 

nacionais aos tribunais nacionais. “O Tribunal pretende ser competente em certas hipóteses, 

sendo que a mais visível é a da falência das instituições nacionais – algo que acontece com 

muito maior frequência neste final de século do que imaginavam as pessoas no começo 

dele.”259  

Nesse sentido, evidencia-se, com o princípio em comento, que o Tribunal Penal 

Internacional não pretende desnecessariamente se sobrepor às Cortes nacionais, mas apenas 

atuar quando essas se mostrem insuficientes para alcançar a justiça.  

                                                 
258 DIARRA, Fatoumata. La cour pénale internacionale, cinq ans après as création: bilan et perspectives. IN: 
L’actualité de La justice pénale internacionale. Marselha: Presses universitaires d’aix-marseille, 2008, p. 23. 
259 REZEK, Francisco. Princípio da Complementaridade e Soberania. Revista do Centro de Estudos Jurídicos 
do Conselho da Justiça Federal. IV ano, n. 11, ago. 2002, p. 22. 
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Mais além, o princípio da complementaridade indica a consideração da soberania dos 

Estados pelo Tribunal Penal Internacional, mesmo de forma mais “branda”, e não na sua 

desconsideração, de forma pura e simples. 

Como disse o professor português Rui Antunes, quando participava de uma banca 

avaliadora de tese, “o princípio da complementaridade é o verdadeiro eixo para aplicação do 

Estatuto do Tribunal Penal Internacional no âmbito das nações.”260 

Desse princípio pode-se depreender também um efeito colateral, pois com ele os 

Estados são levados a reforçar tanto quanto possível sua legislação nacional pela simples 

razão de não quererem ver-se repreendidos pela Corte Penal Internacional por não 

patrocinarem procedimentos verdadeiros ou efetivos. Ao reverem as suas legislações, alguns 

Estados avançaram, inclusive, além das exigências da Corte, estabelecendo por exemplo, a 

competência universal, como já aconteceu.261 “Essa tendência também reforçará a legislação 

nacional, as possibilidades de cooperação judiciária internacional e, finalmente, logrará pôr 

termo à impunidade”262 

No entanto, mesmo diante de tantos elogios, não podemos deixar de informar que o 

princípio da complementaridade foi também contestado, pelo receio de que o Tribunal Penal 

Internacional funcionasse como um tribunal de recursos de âmbito internacional ou servisse 

para simplesmente julgar processos de investigação e de autuação dos Estados.263 

Interessante observar que, muito embora tenha sido contemplado explicitamente, 

podemos dizer que a proibição do bis in idem,264 agora, interpretado conforme os ditames do 

Direito Internacional Penal, constitui outra face do princípio da complementaridade.  

                                                 
260 Defesa do doutorando da Universidade Federal de Pernambuco Teodomiro Noronha Cardozo, em 
02/03/2010. 
261 Exemplos: Espanha e Bélgica. 
262 KIRSCHA, Philippe. A corte penal internacional perante a soberania dos Estados. IN: CASSESSE, Antônio; 
DELMAS-MARTY (Org.). Crimes internacionais e jurisdições internacionais. São Paulo: Manole, 2004, p. 
28. 
263 Idem, p. 28. 
264 Artigo 20: “1. Salvo disposição em contrário do presente Estatuto, ninguém será julgado pelo Tribunal por 
condutas constitutivas de crimes pelos quais já tenha sido condenado ou absolvido pelo Tribunal. 2. Ninguém 
será julgado por outro tribunal por um crime previsto do artigo 5º, pelo qual já tenha sido condenado ou 
absolvido pelo Tribunal. 3. Ninguém que já tenha sido julgado por outro tribunal por uma conduta 
igualmente prevista nos artigos 6º 7º ou 8º, será julgado pelo Tribunal pela mesma conduta, a menos que 
os procedimentos no outro tribunal: a)tenham obedecido ao propósito de subtrair o acusado de sua 
responsabilidade penal por crimes sob a jurisdição do Tribunal; ou b) não tenham sido conduzidos de 
forma independente ou imparcial, em conformidade com as normas do devido processo reconhecidas pelo 
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Ocorre a vedação da dupla punição pelo mesmo fato quando as jurisdições atuarem 

internamente por meio de um processo e de um julgamento compatível com o espírito do 

Estatuto de Roma. Por outro lado, caso contrário, se o julgamento for marcado por fraudes ou 

qualquer tipo de ação incompatível com os objetivos do referido Estatuto, este será 

desconsiderado, sendo o indivíduo processado perante a Corte Penal Internacional. 

Como se vê, no segundo caso, o que existe é a desconsideração do primeiro processo 

por apresentar-se maculado e, dessa forma, incompatível com o Estatuto de Roma, mas não a 

dupla punição pelo mesmo fato.  

A partir da referida interpretação, tem-se que, não obstante a realização do processo 

pelo Estado Parte, o processo perante o Tribunal Penal Internacional e a pena por ventura 

estabelecida, serão inéditos por aqui adquirirem legitimidade internacional. 

O princípio da complementaridade, ante a análise axiológica brevemente exposta, 

enfatize-se, soluciona muitos dos entraves que surgiram sobre a necessidade de 

compatibilidade do Estatuto do Tribunal Penal Internacional em relação ao direito interno dos 

Estados Partes. Mais além, a sua devida compreensão evidencia a real intenção do Tribunal 

Penal Internacional: preencher incompletudes jurisdicionais a fim de diminuir a possibilidade 

dos agentes de crimes que atinjam a humanidade serem punidos de maneira desproporcional. 

4.4.4 Princípio da desconsideração da obediência hierárquica para fins de exclusão de pena 

O artigo que trata da obediência hierárquica foi bastante questionado no momento da 

elaboração do Estatuto de Roma. Diz Roy Lee que “este artigo muito difícil265 tem a sua 

origem em propostas do Canadá e França.”266  

Mesmo assim, acompanhando o posicionamento dos Tribunais Internacionais 

anteriores ao seu surgimento, o Estatuto de Roma também estabeleceu a desconsideração da 

obediência hierárquica, inclusive, como um dos seus princípios. 

                                                                                                                                                         
direito internacional, mas de tal forma que, nas circunstâncias, era incompatível com a intenção de 
efetivamente submeter o indivíduo em questão à ação da justiça.” 
265 Havia discussões sobre a necessidade de conhecimento ou não sobre a ilegalidade da ordem. 
266 LEE. Roy S. The international criminal court: the making of the Rome Stattute: issues, negatiations, 
results. The Hague: kluwer law international, 1999, p. 211. 
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Em seu artigo 33 diz que quem cometer um crime da competência do Tribunal em 

cumprimento de uma ordem emitida pelo governo ou um superior, seja militar ou civil, será 

responsabilizado, a menos que: 

• esteja obrigado por lei a obedecer às ordens emitidas pelo governo ou 
superior, seja militar ou civil, de que se trate; 
• não suponha que a ordem é ilícita; e 
• a ordem não seja manifestamente ilícita.  

Saliente-se que o mesmo dispositivo explicita que se entenderá, que as ordens de 

cometer genocídio ou crimes de lesa humanidade são manifestamente ilícitas.  

De acordo com os autores franceses Willian Bourdon e Emmanuelle Duverger, 

fazendo referência ao artigo 213-4 do Código Penal francês, tal trecho do dispositivo teve 

inspiração Francesa.267  

A previsão acima exposta, mesmo definitivamente adotada, segundo Kai Ambos,268 

foi uma das mais controvertidas da Parte três do Estatuto.  

Os Estados Unidos, por meio de sua delegação e assistidos pelo professor Thedor 

Meron, buscavam convencer as outras delegações em encontro informal de que a ordem 

superior tinha que ser acolhida como argumento substantivo de defesa no direito 

internacional. Tal entendimento é amparado em uma corrente da doutrina militar americana e 

em uma Declaração de Meron pondo o precedente de Nuremberg em seu contexto histórico. 

A posição dos Estados Unidos foi afastada e criticada pelo Reino Unido, Nova 

Zelândia e Alemanha, que argumentaram que ordens superiores, per se, não poderiam ser 

consideradas como argumento de defesa, no entanto, um subordinado, no caso concreto, 

poderia invocar outros argumentos defensivos, como erro de fato ou de direito.  

Atualmente, segundo Kai Ambos,269 doutrinadores de vários países vem discutindo a 

necessidade de uma análise subjetiva do destinatário da ordem, autor do fato. Nesse sentido, o 

fato de atuar por obediência hierárquica apenas seria reprovável se o subordinado puder 

                                                 
267 BOURDON, Willian; DUVERGER, Emmanuelle. La Cour Pénale Internationale: Le statut de Rome. 
Paris: Éditions du Seuil, 2000, p. 131. 
268 AMBOS, Kai. Os princípios gerais de Direito Penal no Estatuto de Roma. In: AMBOS, Kai; CHOUKR, 
Fauzi (Org.). Tribunal Penal Internacional. 1ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, pp. 59 e 
60. 
269 AMBOS, Kai. Estudios de derecho penal internacional. Caracas: UCAB, 2005, pp. 185-191. 
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conhecer a antijuridicidade da ordem ou não reconheceu por impudência e, não obstante ter 

tido a possibilidade de atuar de outro modo, executa um ato ilegal. 

Dogmaticamente, trata-se do juízo de reprovabilidade do autor da ordem. 

Especificamente, partindo da ausência de conhecimento do injusto que implica a execução da 

ordem, pergunta-se, em primeiro lugar, se o subordinado podia evitar esse erro de proibição. 

Em um caso concreto, isso depende de vários fatores como o tempo de reflexão e a disciplina 

exigida aos militares. Finalmente, o subordinado tem também o dever de examinar a ordem e, 

as exigências desse dever correspondem, em princípio, as de um infrator comum. 

Então, em uma ordem manifestamente ilegal há uma presunção a favor da 

possibilidade de se evitar o erro de proibição. Existe aqui um limite absoluto, que não deixa 

espaço para uma consideração subjetiva, pois se parte do reconhecimento da ilegalidade da 

ordem além de se atribuir a todo e qualquer destinatário da ordem a capacidade de reconhecer. 

Completa o referido autor: “ainda que situação jurídica pareça clara, a dimensão 

psicossocial do ‘atuar por ordem do superior hierárquico’ é complexa. Somente um estudo 

crítico e um Direito Penal ilustrativo e liberal diminuiriam a discrepância entre as exigências  

do Direito Internacional Penal e a realidade da ‘obediência absoluta’, não só no caso das 

hierarquias de mando. É necessário um tratamento crítico frente a autoridade e as ordens.”270 

Por fim é necessário ainda esclarecer que foi dado tratamento diferenciado, tanto no 

ponto de vista prático como teórico, a obediência hierárquica e o estado de necessidade por 

coação, pois, no estado de necessidade por coação o subordinado é obrigado a executar uma 

ordem, reconhecida por ele como antijurídica, para proteger a sua vida, liberdade ou 

integridade física, sendo a questão solucionada por meio de outros dispositivos, que tratam 

das causas gerais de exculpação. 

 

4.4.5 Outros princípios 

 

                                                 
270 AMBOS, Kai. Estudios de derecho penal internacional. Caracas: UCAB, 2005, p.191. 
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Além dos princípios anteriormente analisados, há outros contemplados que também 

merecem considerações. 

Foi também estabelecido no Estatuto de Roma a desconsideração da função de 

oficial, permitindo a responsabilização dos Chefes de Estado ou de governo, ministros, 

parlamentares e outras autoridades, sem imunidades ou privilégios (artigo 27 do Estatuto de 

Roma). 

E ainda, pelo princípio também adotado da responsabilidade de comandantes e 

outros superiores, exige-se que todos os chefes militares, mesmo que não estejam fisicamente 

presentes nos locais dos crimes, empreguem todos os esforços para evitá-los, sob pena de por 

eles serem também punidos (artigo 28 do Estatuto de Roma). 

No que diz respeito à menoridade, no mesmo capítulo, o Estatuto de Roma, 

especificadamente no artigo 26, estipulou que o Tribunal Penal Internacional só terá 

jurisdição sobre as pessoas que, à data da alegada prática do crime, tiver completado dezoito 

anos de idade. 

Interessante observar que no momento da elaboração do Estatuto de Roma, alguns 

Estados teriam postulado uma idade mínima inferior a dezoito anos e teriam opinado no 

sentido de que o tribunal, à sua discrição, pudesse processar com base em critérios subjetivos, 

como a maturidade da pessoa processada. A questão, problemática, exigia a instauração de 

regras de processo juntamente com fundamentos particulares.271 

 Da forma com que foi estabelecido, o princípio em comento condiz com as regras 

gerais do direito internacional vigente que, depois de anos, concordou em proteger os 

menores, notadamente contra todas as formas de recrutamento e de manipulação. 

Por fim, ainda é necessário aqui anotar a adoção do princípio da imprescritibilidade 

pelo Estatuto do Tribunal Penal Internacional, por meio de uma reprodução (artigo 29) do 

disposto na Convenção sobre a imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes contra 

a Humanidade, de 26 de novembro de 1968. Tal norma informa que os autores dos crimes de 

                                                 
271 Os Árabes postularam que se definisse em 13 anos a idade mínima. AMBOS, Kai. Estudios de derecho penal 
internacional. Caracas: UCAB, 2005, p. 26. 
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competência do Tribunal Penal Internacional jamais terão sua punibilidade extinta pelo 

decurso do tempo. 

 

4.5 Crimes previstos no Estatuto do Tribunal Penal Internacional 

 

O Estatuto de Roma, contemplando o direito penal internacional preexistente, define 

que Tribunal Penal Internacional possui competência para julgar e punir os crimes de lesa 

humanidade elencados no artigo 2º do seu estatuto: crime de genocídio, os crimes contra a 

humanidade, os crimes de guerra e o crime de agressão. 

4.5.1 Crime de genocídio 

O crime de genocídio foi, inicialmente, definido como uma categoria dos crimes 

contra a humanidade. O seu desligamento ocorreu apenas em 1948, com a adoção da 

Convenção das Nações Unidas para a prevenção e repressão do crime de genocídio. Nesse 

momento, foi declarado que o crime de genocídio é de natureza internacional cometido em 

tempo de paz e em tempo de guerra (artigo 1º). 

As definições da Convenção foram reproduzidas por algumas Cortes Penais 

Internacionais temporárias, como o Tribunal para a ex-Iugoslávia e para Ruanda, e também 

pelo Tribunal Penal Internacional.  

Nos termos do artigo 6º do Estatuto de Roma, o Tribunal Penal Internacional possui 

competência para julgar e punir a prática do genocídio. Tal dispositivo reitera o definido na 

Convenção de 1948 para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio. 

Na ocasião da redação do Estatuto de Roma, os Estados foram praticamente 

unânimes em relação à inclusão do genocídio como crime reprimido pelo Tribunal Penal 

Internacional, além disso, não houve muito interesse em modificar o seu conceito. No entanto, 

existiram sugestões para que o seu conteúdo fosse ampliado durante o trabalho do Comitê 
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Preparatório, em 1996, no entanto, considerou-se que a definição do genocídio faz parte do 

direito consuetudinário, não havendo razão para modificá-la.272 

Este crime é definido no Estatuto como a prática de qualquer ato “com a intenção de 

destruir total ou parcialmente grupo nacional, étnico, racial ou religioso”, que compreenda: 

• homicídio de membros do grupo; 
• ofensas graves à integridade física ou mental de membros do                
grupo; 
• sujeição intencional do grupo à condição de vida com a finalidade de 
provocar a sua destruição física, total ou parcial; 
• imposição de medidas destinadas a impedir nascimentos no seio do 
grupo 
• transferência, à força, de crianças do grupo para outro grupo. 

Como se percebe a partir da leitura e compreensão do dispositivo antes citado, o bem 

jurídico protegido no crime de genocídio não é “pessoas humanas em si mesmas”, mas o 

grupo a que elas pertencem, seja ele racial, étnico, religioso ou nacional. 

Por outro lado, pode-se dizer que não necessariamente o ato será praticado contra um 

grupo. Basta que haja o elemento subjetivo por parte do sujeito ativo compatível com o crime 

e que seja atingido pelo menos um indivíduo, já que o genocídio é um crime que exige sempre 

intenção específica, pois não basta a vontade de matar, exige-se a presença também o 

propósito de aniquilar, total ou parcialmente, o grupo. Se a ação de matar for praticada com a 

intenção de exterminar, haverá homicídio, que não constitui por si só crime internacional.273 

4.5.2 Crimes contra a humanidade 

Os crimes contra a humanidade foram definidos pela primeira vez no Estatuto do 

Tribunal Internacional de Nuremberg. A incriminação de certos atos desumanos cometidos no 

território de um Estado contra os seus próprios cidadãos foi uma contribuição revolucionária 

para o direito internacional. O analisado crime foi objeto de uma evolução posterior que o 

                                                 
272 JAPIASSÚ. Carlos Eduardo Adriano. O Tribunal Penal Internacional: a internacionalização do Direito 
Penal. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2004, p. 231. 
273 Idem, p. 232. 
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conduziu a sua autonomização perante outros crimes e ainda, precisou os seus elementos 

constitutivos.274 

Cyprien Lefeuvre diz que “entre todos os crimes internacionais, o crime contra a 

humanidade é, sem dúvidas, o mais ligado à história e evolução da justiça penal internacional. 

É por isso que, contrariamente aos crimes de guerra e de genocídio, provenientes de processos 

políticos autônomos e distintos, a criação do crime conta a humanidade foi efeito 

concomitante e subordinado à primeira jurisdição penal internacional stricto sensu, o Tribunal 

Militar Internacional de Nuremberg.” 275  

Durante a Conferência de Roma, os debates que resultaram na adoção do artigo 7º, 

diferentemente do que ocorrera em relação ao crime de genocídio, foram marcados pela 

ausência de um texto único, que servisse de base para o que estava sendo discutido. 

Acrescentando-se a isso as divergências entre as Nações, o que se viu foi uma intensa 

negociação e diversas discordâncias. O texto aprovado foi resultado de um equilíbrio delicado 

entre os Estados.276 

“Ao contrário do ocorrido em relação ao crime de genocídio, a definição dos crimes 

contra a humanidade suscitou discussões bastante intensas. Tais questionamentos resultariam 

do fato de que os crimes contra a humanidade não foram contemplados, depois do Estatuto de 

Nuremberg, por nenhuma convenção internacional adotada pela maioria dos Estados.” 277 

Lyal S. Sunga278 informa ainda que na Conferência de Roma, as Delegações 

expressaram seus diferentes pontos de vista, como por exemplo, se as normas relativas aos 

crimes contra a humanidade seriam aplicadas aos conflitos internacionais armados, ou se, ao 

                                                 
274 A Covenção das Nações Unidas sobre a prevenção e a repressão do crime de genocídio de 1948 é tida como o 
início da referida autonomização. PAZARTZIS, Photini. La répression pénale des crimes internationaux: 
Justiça pénale internationale. Paris: A. Pedone, 2007, p. 30. 
275 LEFEUVRE, Cyprien. L’apport dês jurisdictions pénales internacionales à la définition dês crimes 
internationaux: l’exemple du crime contra l’humanité. IN: L’actualité de la justice pénale internacionale. 
Marselha: Presses universitaires d’aix-marseille, p. 55. 
276 JAPIASSÚ. Carlos Eduardo Adriano. O Tribunal Penal Internacional: a internacionalização do Direito 
Penal. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2004, p.237. 
277 BOURDON, Willian; DUVERGER, Emmanuelle. La Cour Pénale Internationale: Le statut de Rome. 
Paris: Éditions du Seuil, 2000, p. 43 e  44. 
278 SUNGA, Lyal S. A competência ratione materiae da Corte Internacional Criminal: arts. 5 a 10 do Estatuto de 
Roma. In: AMBOS, Kai; CHOUKR, Fauzi (Org.). Tribunal Penal Internacional. 1ª edição. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2000, p. 28.  
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contrário, apenas às situações de conflitos internacionais não-armados, ou até mesmo, a 

situações ocorridas no período de “paz”.  

O texto aprovado tem estrutura semelhante às previsões dos Estatutos do Tribunal 

para a ex-Iugoslávia e do Tribunal para Ruanda. De acordo com o artigo 7º do Estatuto, os 

crimes contra a humanidade compreendem qualquer dos seguintes atos, quando cometidos no 

quadro de um ataque, generalizado ou sistemático, contra qualquer população civil, 

abrangendo: 

• 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 sexual 
de gravidade comparável; 
• perseguição de um grupo ou coletividade que possa ser identificada, 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 
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. 

Ressalte-se que as discussões não eram relativas à decisão de inclusão dessa 

categoria entre os crimes que fariam parte do Estatuto de Roma, mas sim a definição do 

delito. Alguns insistiram que houvesse uma definição mais precisa e detalhada do que as 

constantes nos instrumentos internacionais anteriores.  

O texto adotado acabou sendo fruto de um compromisso delicado entre os Estados. 

Em sua primeira parte (parágrafo 1º) estabelece a definição geral dos crimes contra a 

humanidade, revelando, dessa forma, a competência da Corte Penal Internacional. O 

parágrafo 2º,279 que explicita como deve ser interpretado o parágrafo 1º, demonstrando assim, 

                                                 
279 Para efeitos do n.º 1:  
a) Por «ataque contra uma população civil» entende-se qualquer conduta que envolva a prática múltipla de actos 
referidos no n.º 1 contra uma população civil, de acordo com a política de um Estado ou de uma organização de 
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a tentativa dos Estados Unidos restringirem os atos incriminados, a fim de circunscrever (o 

máximo possível) o campo de competência da Corte. 

4.5.3 Crimes de guerra 

Os crimes de guerra são ligados tradicionalmente às sérias violações ao direito 

costumeiro ou convencional dos conflitos armados. Tal noção evoluiu com a codificação e o 

desenvolvimento progressivo do direito dos conflitos armados, do direito humanitário e da 

jurisprudência dos tribunais penais internacionais temporários, sobretudo do Tribunal Penal 

Internacional para a ex-Iugoslávia.280 

São considerados crimes de guerra, de acordo com o artigo 8º do Estatuto de Roma, 

os praticados em conflitos armados de forma intencional ou não, em particular quando 

cometidos como parte de um plano ou política para cometê-los em grande escala, abrangendo 

violações graves das Convenções de Genebra de 1949 e demais leis e costumes aplicáveis aos 

conflitos armados, especialmente: 

 

                                                                                                                                                         
praticar esses actos 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 a deslocação coactiva de pessoas 
através da expulsão ou de outro acto coercivo, da zona em que se encontram legalmente, sem qualquer motivo 
reconhecido em direito internacional;  
e) Por «tortura» entende-se o acto por meio do qual uma dor ou sofrimentos graves, físicos ou mentais, são 
intencionalmente causados a uma pessoa que esteja sob a custódia ou o controlo do arguido; este termo não 
compreende a dor ou os sofrimentos resultantes unicamente de sanções legais, inerentes a essas sanções ou por 
elas ocasionadas acidentalmente;  
f) Por «gravidez à força» entende-se a privação de liberdade ilegal 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 afectando 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 colectividade em causa;  
h) Por «crime de apartheid» entende-se qualquer acto desumano análogo aos referidos no n.º 1, praticado no 
contexto de um regime institucionalizado de opressão e domínio sistemático de um grupo rácico sobre um ou 
outros 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 
em reconhecer tal estado de privação de liberdade ou a prestar qualquer informação sobre a situação ou 
localização dessas pessoas, com o propósito de lhes negar a protecção da lei por um longo período de tempo. 
280 PAZARTZIS, Photini. La répression pénale des crimes internationaux: Justiça pénale internationale. 
Paris: A. Pedone, 2007, p. 27 
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• homicídio doloso; 
• tortura e outros tratamentos desumanos; 
• ataque a civis e destruição injustificada de seus bens; 
• tomada de reféns 
• guerra sem quartel; 
• saques; 
• utilização de veneno e de armas envenenadas; 
• manejo de gases asfixiantes ou armas tóxicas; 
• uso de armas, projéteis, materiais ou métodos que causem danos          
supérfluos ou sofrimentos desnecessários; 
• emprego de escudos humanos; 
• morte de civis por inanição; 
• organização de tribunais de exceção e; 
• recrutamento de crianças menores de 15 anos. 

O dispositivo referido, além de prever a competência da Corte para processar os 

autores das práticas dos atos que foram pontuados, faz distinção entre os crimes de guerra 

perpetrados na seara dos conflitos internacionais e os de âmbito interno. No primeiro caso, há 

a previsão de trinta e quatro condutas, já no segundo, dezesseis. 

Alguns Estados como a Índia, a Indonésia, o Iran, a Nigéria e o Paquistão se 

opuseram à previsão de conflitos internos no Estatuto de Roma.  Os argumentos utilizados 

sinalizavam a ideia de que conflitos internos seriam mais bem regidos pelas autoridades 

nacionais, pois o direito humanitário aplicável aos conflitos internos, notadamente o protocolo 

II da Convenção de Genebra, ainda não teria se incorporado ao costume internacional e, 

portanto, não teria força coercitiva aos editores do Estatuto de Roma. Outra parte dos 

argumentos eram no sentido de que os conflitos armados internos deveriam ser analisados 

com base no direito costumeiro e não na lei.281 

O que podemos extrair a partir da análise dos dispositivos e dos argumentos 

anteriormente referidos é a ideia de que a existência de regulação internacional não interfere 

na possibilidade de previsões no âmbito nacional. A previsão no direito internacional 

pretendeu resultar e, de fato, resultou na impossibilidade de inexistir tratamento legal para a 

guerra independente de omissões locais, por isso, as definições sobre o crime de guerra 

também na seara interna no Estatuto do Tribunal Penal Internacional, devem ser vistas com 

bons olhos. 

                                                 
281 BOURDON, Willian; DUVERGER, Emmanuelle. La Cour Pénale Internationale: Le statut de Rome. 
Paris: Éditions du Seuil, 2000, p. 64. 
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Ademais, como dita o princípio da complementaridade, já abordado neste trabalho, o 

Tribunal Penal Internacional só deverá processar e julgar os acusados a crimes de sua 

competência, inclusive por crime de guerra, se o Estado envolvido falhar em sua atuação, não 

havendo, essa forma qualquer tipo de “monopolização” de competência. 

4.5.4 Crime de agressão 

O crime de agressão ainda não foi definido pelo Estatuto do Tribunal Penal 

Internacional. Dessa forma, como indica o parágrafo segundo do artigo 5º do mesmo diploma, 

o Tribunal Penal Internacional só poderá atuar reprimindo a prática de agressão quando for 

aprovada disposição que defina esse crime e enuncie as condições para o exercício do poder 

punitivos. 

Esses crimes são de natureza eminentemente política. Por isso, argumenta-se que a 

inclusão dos crimes de agressão no Estatuto de Roma implicaria “politização” dos seus 

trabalhos, colocando em risco a sua independência.282 

  

4.6  Penas previstas no Estatuto do Tribunal Penal Internacional 

 

Pelo artigo 77 do Estatuto do Tribunal Penal Internacional, uma vez considerado 

culpado, haverá a possibilidade de aplicação das seguintes penas: 

• reclusão pelo prazo não superior a trinta anos; 
• prisão perpétua, dependendo da gravidade do delito cometido e das 
circunstâncias pessoais do acusado; 
• multa e; 
• confisco de bens procedentes direta ou indiretamente da prática do crime. 

As penas previstas no Estatuto de Roma foram examinadas em 1996 pela Comissão 

preparatória e seguidamente pelo sexto comitê da Assembléia Geral, onde alguns poucos 

Estados quiseram reanimar o debate sobre a possibilidade de aplicação da pena de morte, 

também chamada de pena capital. Já outros Estados, como os Escandinavos, pregaram que a 

pena de prisão perpétua seria uma forma cruel, desumana, degradante de punição.  
                                                 
282 BERNARDES, Marcelo Di Rezende. A importância para a humanidade do Tribunal Penal Internacional. 
Revista Magister de Direito Penal e Processual Penal. Porto Alegre: Editora Magister, ano, vol. 02, n. 31, 
ago/set 2009, p. 41. 
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Em relação aos critérios utilizados para a definição da pena, de acordo com o artigo 

78 do Estatuto aqui analisado, o Tribunal deverá atentar, em consonância com o Regulamento 

Processual, a gravidade do crime e as condições pessoais do condenado. Contemplou-se no 

mesmo artigo, o direito do condenado descontar o tempo que passou detido antes da 

condenação pela prática do crime que foi objeto da sentença condenatória. Acrescenta-se 

ainda, que se uma pessoa for condenada pela prática de vários crimes, o Tribunal deverá 

aplicar penas de prisão parcelares relativamente a cada um dos crimes e uma pena única, na 

qual será especificada a duração total da pena de prisão (essa duração não poderá ser inferior 

à da pena parcelar mais elevada e não poderá ser superior a 30 anos de prisão ou ir além da 

pena de prisão perpétua prevista no artigo 77.º, n.º 1, alínea b). 

Definida pena, essa será cumprida em um dos Estados Partes e não necessariamente 

em seu país de origem. Poderá ser reduzida após o cumprimento de um terço ou de vinte e 

cinco anos, no caso de prisão perpétua, sempre observando a colaboração prestada pelo réu 

durante o julgamento.  

Além das hipóteses apresentadas, o Tribunal Penal Internacional poderá também 

fixar a reparação às vítimas, sob a forma de reabilitação ou indenização, paga pelo réu ou por 

um Fundo Fiduciário, especialmente criado para esse fim, constituído por bens confiscados e 

por contribuições dos Estados Partes. 

 

4.7  Procedimento 

 

O procedimento pode ter início por meio de uma representação à Promotoria, 

subscrita por um dos Estados Partes ou pelo Conselho de Segurança da Organização das 

Nações Unidas, com base no Capítulo VII da Carta das Nações Unidas, ou também, por meio 

de uma investigação aberta, feita pelo próprio Promotor, também chamada de inquérito 

propio motu (V parte do Estatuto de Roma). No entanto, no último caso, o promotor deverá 
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deixar o Estado interessado informado, para que haja a possibilidade desse decidir fazer a 

investigação internamente.283 

Contudo, para prosseguir, o processo necessita ser admitido pela Seção de Questões 

Preliminares, com base nos indícios apresentados pela promotoria. Esta Seção, também tem 

competência para ordenar a prisão preventiva do acusado, assegurando seu comparecimento 

em juízo, com o fim de evitar que ele obstrua a investigação, destruindo provas ou ameaçando 

testemunhas ou, até mesmo, para evitar que ele pratique crimes. Tal prisão será executada em 

um dos Estados-Partes ou em outros Estados, mediante uma aliança internacional. 

Após a fase referida no parágrafo anterior, caberá à Seção de Primeira Instância 

proferir os julgamentos e à Seção de Apelação apreciar eventual recurso interposto. 

 

BREVES CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS SOBRE O CAPÍTULO  

 

A criação do Tribunal Penal Internacional como Corte permanente para julgar crimes 

internacionais que importassem em graves violações aos Direitos Humanos, na omissão das 

jurisdições nacionais, inegavelmente, foi uma grande conquista das Nações Unidas na busca 

pela paz e no reconhecimento dos direitos humanos no âmbito internacional. 

É, sem dúvidas, o mais inovador instituto de Direito Internacional, ao lado, talvez, da 

Organização das Nações Unidas. Produto do tempo e da insistência de grandes 

internacionalistas, o Tribunal Penal Internacional é um retrato do estágio evolutivo do Direito 

Penal Internacional. 

Estabelecendo definições de direito material e de direito processual, de um lado, e de 

outro, normas de Organização da Corte e do Ministério Público, o Estatuto de Roma inovou e 

mostrou que o Tribunal Penal Internacional constitui uma grande organização internacional. 

Suas regras evidenciam uma enorme preocupação da humanidade em evitar a impunidade dos 

agentes que praticarem graves violações aos Direitos Humanos, servindo de estímulo para que 

                                                 
283 Isso, para possibilitar que os Estados tenham a responsabilidade principal na repressão penal dos crimes, 
tendo o Tribunal Penal Internacional apenas competência supletiva (princípio da complementaridade). 



121 
 

condutas de gravidade semelhante sejam evitadas, além de normatizar um procedimento, 

estabelecendo os limites das investigações, acusações e das punições dos responsáveis. 

Nesse sentido, pode-se ainda afirmar, sem exageros, que, a par de outras medidas que 

visam a boa convivência humana, a existência de uma Corte com tal natureza para julgamento 

(independente e imparcial) dos que praticaram crimes contra a humanidade, possui efeitos 

muito benéficos, uma vez que imprime a ideia de que, mesmo protegidos em seus respectivos 

Estados, os criminosos dessa espécie não estarão livres de uma condenação e, por 

conseguinte, de uma pena, proporcional à gravidade do delito praticado.  

Ao menos em tese, agora, delinquentes estadistas ou justiceiros já não conseguirão 

manter a máscara de heróis e salvadores da pátria e entrarão para história identificados como 

criminosos.284  

No entanto, ainda temos que considerar que a partir da compreensão de todos os 

aspectos do Tribunal Penal Internacional que foram brevemente expostos, surge, não só a 

plena expectativa de que o Tribunal Penal Internacional atuará de forma eficaz, como 

instrumento indispensável para responder a violações graves aos Direitos Humanos, enfim, 

como a melhor justiça internacional já vista, mas também o receio de que essa nova Corte 

Internacional possa sucumbir em seu propósito, sendo considerada um reflexo da grande 

desigualdade na correlação de forças entre os Estados que compõem a sociedade mundial. 

Por ora, nos resta ter a esperança de que pessoas tenham maturidade intelectual 

suficiente para entender a importância do instituto e a capacidade de contornar eventuais 

impropriedades, sempre em busca da efetivação dos Direitos Humanos, algo imprescindível 

para a sociedade. 

                                                 
284 DALLARI, Dalmo de Abreu. A importância do Tribunal Internacional. Revista Jurídica Consulex. XI ano, 
n. 244, 15 de março de 2007, p. 41. 
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5. POSSIBILIDADE JURÍDICA DE APLICAÇÃO DA PREVISÃO DA 

OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA DO ESTATUTO DO TRIBUNAL PENAL 

INTERNACIONAL NO BRASIL 

 

Como visto neste estudo, a obediência hierárquica constitui um desdobramento da 

inexigibilidade de conduta diversa que, por sua vez, consiste em um elemento da 

culpabilidade. A culpabilidade, como sabemos, é vista pelo Direito brasileiro não só como 

elemento, mas também como princípio ou garantia do indivíduo. 

O artigo 5º, inciso XLVI da Constituição Federal, relata a imprescindibilidade da 

culpabilidade, ao dizer que “a lei regulará a individualização da pena (...). Além disso, o 

inciso XLV do mesmo dispositivo traz uma das consequências do dito princípio: a 

intranscendência da pena. 

Os direitos e garantias individuais, tais como a culpabilidade, foram tidas pelo Poder 

Constituinte Originário, como parte de um núcleo “inatingível” comumente chamado de 

cláusulas pétreas. 

Diz o art. 60, § 4º, da Constituição Federal: “Não será objeto de deliberação a 

proposta de emenda tendente a abolir: IV - os direitos e garantias individuais.”  

Houve, portanto, o estabelecimento de uma vedação material explícita285, que 

resultou na impossibilidade de admissão de qualquer norma, inclusive as emendas 

constitucionais, que tendessem a abolir tais direitos. 

No entanto, como exposto anteriormente, o Estatuto de Tribunal Penal Internacional, 

trazido para o Brasil por meio da ratificação do Tratado de Roma, trouxe consigo, inclusive, 

                                                 

285 Há outros países que adotaram o mesmo posicionamento, como, por exemplo, a Constituição francesa de 
1958 (art. 89, alínea 5), a Constituição italiana de 1947 (art. 139), a Lei Fundamental da República Alemã de 
1949 (art. 79, alínea 3), a Constituição da Venezuela de 1961 (art. 3º) e Constituição portuguesa de 1976 (art. 
290). 
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como princípio, uma norma que determina que seja desconsiderada, em regra, a obediência 

hierárquica para fins de exclusão de pena. 

Dessa forma, surgiu no Direito brasileiro uma nova norma que desconsidera uma das 

formas de se excluir a culpabilidade do indivíduo (que exclui, por sua vez, o crime), ou seja, 

parte de um princípio, de uma garantia individual. 

Diante disso, indaga-se se a aplicação do Estatuto do Tribunal Penal Internacional 

fere o conceito de culpabilidade como garantia de limitação ao poder punitivo estatal seguido 

pela dogmática penal brasileira e, por conseguinte, a norma estabelecida pelo Poder 

Constituinte Originário, situada no art. 60,§ 4º, da Constituição Federal vigente. 

Ou se, em contrapartida, a aplicação do Estatuto do Tribunal Penal Internacional traz 

uma regulamentação do crime inédita, destinada a crimes de natureza internacional, antes não 

regulamentados de forma eficaz, constituindo, portanto, um complemento às normas internas. 

Nesse sentido, vislumbra-se que a culpabilidade prevista no direito penal interno estaria 

intacta mesmo com a implementação do Estatuto do Tribunal Penal internacional, já que foi 

criada para proteger bens jurídicos individuais, em que só o Estado tenha interesse de tutelar. 

Essa é a problematização desta pesquisa e, o presente capítulo, busca justamente 

analisar a questão, a partir da base que foi fornecida nos itens anteriores, tanto em relação ao 

Direito Penal nacional, como em relação do Direito Penal Internacional. 

De início, é importante analisar e expor como o Supremo Tribunal Federal interpreta 

o caput artigo 60, § 4º, da Constituição Federal, pois, dessa forma, compreenderemos qual o 

limite modificativo dos direitos elencados naquele artigo. 

Anteriormente, o Supremo Tribunal Federal entendia que a norma imposta no artigo 

60, § 4º, da Constituição Federal pelo Poder Constituinte Originário, deveria gerar a 

impossibilidade de qualquer modificação, mesmo por emendas constitucionais, dos direitos 

assim elencados.  

Vejamos um dos julgados em que essa interpretação é trazida como base da decisão: 

Artigos 5º, § 2º, 60, § 4º, incisos I e IV, 150, incisos III, b, e VI, a, b, c, d, da 
Constituição Federal. 1. Uma Emenda Constitucional, emanada, portanto, de 
Constituinte derivada, incidindo em violação à Constituição originária, pode 
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ser declarada inconstitucional, pelo Supremo Tribunal Federal, cuja função 
precípua é a guarda da Constituição (art. 102, I, a, da CF). 2. A Emenda 
Constitucional n.3, de 17.3.1993, que, no art. 2º, autorizou a União a instituir 
o IPMF, incidiu em vício de inconstitucionalidade, ao dispor que, quanto a 
tal tributo, não se aplica o art. 150, III, b e VI, da Constituição Federal, 
porque, desse modo, violou os seguintes princípios e normas imutáveis 
(somente eles, não outros): 1º o princípio da anterioridade, que é 
garantia individual do contribuinte ( art. 5º, § 2º, art. 60, § 4º, inciso IV, e 
art. 150 III, b, da Constituição).286 

Percebe-se, a partir da referida decisão, que os direitos e garantias individuais, por 

fazerem parte do rol contido no artigo 60, § 4º, da Constituição Federal, são considerados 

permanentemente imutáveis, quer dizer, estão engessados, não podendo sofrer alterações 

positivas (que venham a dar ainda mais efetividade aos direitos) ou negativas (que venham a 

restringir os direitos). 

Como se sabe, Constituição foi construída em um período de recomposição do 

regime democrático, preocupando-se, notoriamente, em defender o indivíduo em relação ao 

Estado. Isso teve como consequência, a tentativa de inserção desse rol “engessado” de direitos 

individuais.  

Indo mais à frente, Ingo Wolfgang Sarlet, diz que a existência de limites materiais 

justifica-se em face da necessidade de preservar as decisões fundamentais do Constituinte, 

evitando que uma reforma ampla e ilimitada possa desembocar na destruição da ordem 

constitucional. No entanto, por detrás da previsão desses limites materiais, encontra-se a 

tensão dialética e dinâmica que caracteriza a relação entre a necessidade de preservação da 

Constituição e os reclamos no sentido de sua alteração.287 

Mais recentemente, com a percepção de que a sociedade está em constante estado de 

mutação e que, por isso, faz-se necessária a adaptação dos direitos a ela conferidos, inclusive 

aqueles em que o Poder Constituinte Originário julgou indispensáveis, o Supremo Tribunal 

Federal alterou o seu entendimento. 

Senão vejamos: 

                                                 
286 STF, Adi 939, Rel. Min. Sydney Sanches, j. Em 15-12-93, DJ, 18-03-94, p. 5165. Ementário do STF, v. 
1737-02, p. 160. 
287 SARLET, Ingo Wolfgang. Os direitos fundamentais sociais como limites materiais ao poder de reforma da 
Constituição: contributo para uma leitura constitucionalmente adequada. Revista Latino-Americana de 
Estudos Constitucionais, Belo Horizonte-MG, n. 1, Del Rey, p. 631-679, jan./jun. 2003. 
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Os adeptos da chamada teoria absoluta ("absolute Theorie") entendem o 
núcleo essencial dos direitos fundamentais (Wesensgehalt) como unidade 
substancial autônoma (substantieller Wesenskern) que, independentemente 
de qualquer situação concreta, estaria a salvo de eventual decisão legislativa. 
(...) haveria um espaço que seria suscetível de limitação por parte do 
legislador; outro seria insuscetível de limitação. (...) (2) Os sectários da 
chamada teoria relativa ("relative Theorie") entendem que o núcleo essencial 
há de ser definido para cada caso, (...) mediante a utilização de um processo 
de ponderação entre meios e fins (Zweck-Mittel-Prüfung), com base no 
princípio da proporcionalidade. O núcleo essencial seria aquele mínimo  
insuscetível de restrição ou redução com base nesse processo de ponderação. 
(...). Tanto a teoria absoluta quanto a teoria relativa pretendem assegurar 
uma maior proteção dos direitos fundamentais, (...). Todavia, todas elas 
apresentam insuficiências. É verdade que a teoria absoluta, ao acolher uma 
noção material do núcleo essencial, insuscetível de redução por parte do 
legislador, pode converter-se, em muitos casos, numa fórmula vazia, dada 
a dificuldade ou até mesmo a impossibilidade de se demonstrar ou 
caracterizar in abstracto a existência desse mínimo essencial. (...) Por seu 
turno, uma opção pela teoria relativa pode conferir uma flexibilidade 
exagerada ao estatuto dos direitos fundamentais(...) Por essa razão, propõe 
Hesse uma fórmula conciliadora, que reconhece no princípio da 
proporcionalidade uma proteção contra as limitações arbitrárias ou 
desarrazoadas (teoria relativa), mas também contra a lesão ao núcleo 
essencial dos direitos fundamentais (...) a proporcionalidade não há de ser 
interpretada em sentido meramente econômico, de adequação da medida 
limitadora ao fim perseguido, devendo também cuidar da harmonização 
dessa finalidade com o direito afetado pela medida.288 

Como se percebe, a partir da leitura e compreensão da decisão citada, embora tendo 

que obedecer a limitações, há a possibilidade de modificação de uma cláusula pétrea sem que 

haja inconstitucionalidade. 

Para tanto, devem ser observadas, cuidadosamente, as consequências da modificação 

constitucional. A essência da norma constitucional protegida deve permanecer intacta. A 

finalidade estabelecida no momento da sua elaboração deve continuar existindo efetivamente. 

Pode se concluir, dessa forma, que são possíveis alterações de emendas 

constitucionais desde que tais mudanças sejam positivas, ou seja, desde que tenham a 

finalidade de dar mais afetividade ao direito protegido, de adequado a realidade social atual. 

Assim como reflete, em voto, o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar 

Mendes: "Aí reside o grande desafio da jurisdição constitucional: não permitir a eliminação 

do núcleo essencial da Constituição, mediante decisão ou gradual processo de erosão, nem 

                                                 
288 STF –HC 82.959/SP – Rel. Min. Marco Aurélio – DJ de 01-09-2006. Acesso em 06/10/2010. Disponível em: 
<http://www.sbdp.org.br/arquivos/material/195_HC%2082959.pdf >. 
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ensejar que uma interpretação ortodoxa acabe por colocar a ruptura como alternativa à 

impossibilidade de um desenvolvimento constitucional legítimo." 289 

A modificação de uma cláusula pétrea deve ter como motivo a necessidade de 

adaptação de um direito protegido, para que esse não se torne inócuo e venha, quem sabe até, 

a impedir que outros direitos, tão importes quanto ele, sejam contemplados. 

Para Paulo Bonavides, a pretensão da imutabilidade foi um sonho de alguns 

iluministas do século XVIII. Cegos de confiança no poder da razão, queriam eles a lei como 

produto lógico e absoluto, válido para todas as sociedades, atualizado para todas as gerações. 

Dessa fanática esperança comungou um membro da Convenção, pedindo durante os debates 

do Ano III a pena de morte para todo aquele que ousasse propor a reforma da Constituição. 

Conclui o autor que imutabilidade constitucional é uma tese absurda, colide com a vida, que é 

mudança, movimento, renovação, progresso, rotatividade. Adotá-la equivaleria a cerrar todos 

os caminhos à reforma pacífica do sistema político, entregando à revolução e ao golpe de 

estado a solução das crises. A força e a violência, tomadas assim por árbitro das refregas 

constitucionais, fariam cedo o descrédito da lei fundamental.290 

Em relação à garantia da culpabilidade, com a aplicação dos dispositivos constantes 

no Estatuto do Tribunal Penal Internacional, houve justamente uma adequação daquele direito 

à realidade social atual. 

Como foi dito anteriormente, a culpabilidade e, por conseguinte, os seus elementos, 

foram construídos para alcançar necessidades internas, para ser aplicada em casos que apenas 

o Estado tem o interesse em punir. 

A violação de bens jurídicos de natureza supra-individual era, portanto, algo 

inimaginável no momento em que se estabeleceu que sempre que alguém pratica um crime 

por ordem não manifestamente ilegal advinda de um superior hierárquico em relações de 

direito público inexistirá crime por incontestável ausência de culpabilidade. 

No entanto, atualmente violações a bens jurídicos de natureza supra-individuais 

podem existir, e essa possibilidade, infelizmente, não é remota. Por isso, nada mais 

condizente do que a adaptação da garantia da culpabilidade a esse novo cenário. 
                                                 
289 MENDES, Gilmar. Revista trimestral de jurisprudência. vol 205, n.02, jul/set, 2008, p. 620. 
290 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 7. ed., São Paulo: Malheiros Editores, 1998, p.173. 
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A exclusão do crime por obediência hierárquica nos crimes definidos pelo Estatuto 

do Tribunal Internacional constitui, nitidamente, óbice para a repressão e prevenção dos 

mesmos.  

Imagine, por exemplo, a existência de tal previsão no Estatuto do Tribunal de 

Nuremberg e que só Adolf Hitler pudesse ser punido (haveria essa possibilidade), isso seria 

justo? Claro que não. 

Não é proporcional, nesses casos, punição de poucos em relação a crimes 

gravíssimos praticados por milhares contra um número ainda maior de pessoas. A previsão da 

obediência hierárquica para fins de exclusão de pena constituiria aqui, ao invés de uma 

garantia, uma forma de escapar da punição e de pensar que crimes tão graves podem ficar 

impunes, enfraquecendo assim, algumas das finalidades de um Tribunal Penal Internacional: 

repressão e prevenção de crimes internacionais graves. 

Assim, nada mais plausível do que desconsiderá-la nesses casos. Pois, não se pode 

conceber que o tem em sua essência/origem a finalidade de colaborar para o alcance de uma 

decisão justa, venha a obstar julgamentos com tal natureza. 

Nasce, a partir da aplicação do Estatuto do Tribunal Penal Internacional, no âmbito 

jurídico brasileiro, um conceito crime, tão-somente aplicável em crimes definidos pelo 

Estatuto de Roma quando o Poder Judiciário local falhar em sua tarefa de dirimir tais conflitos 

(princípio da complementaridade). 

Esses novos conceitos surgem, não para restringir direitos e garantias (como a 

culpabilidade) já firmados, mas sim para contemplá-los, adaptando-os às necessidades atuais 

da sociedade mundial. 

Visto a postura do Supremo Tribunal Federal em relação à possibilidade de alteração 

de direitos e garantias fundamentais, como a culpabilidade, passemos agora a analisar a 

importância dada aos Direitos Humanos pela Constituição Federal de 1988, uma vez que um 

dos objetivos principais do Estatuto Tribunal Penal Internacional, como visto, é tutelar esses 

mesmos direitos. 
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A Constituição Federal de 1988, já a partir de seu preâmbulo, assegura o respeito e 

supremacia dos direitos humanos. De fato, ela fundou um “Estado Democrático, destinado a 

assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais (...).”291 

O Brasil, como Estado Democrático de Direito, de acordo com o artigo 1º da 

Constituição Federal, tem como fundamento a dignidade da pessoa humana, e possui como 

objetivo a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, bem como a promoção do bem 

de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação (artigo 3º, Constituição Federal). 

A violação dos Direitos Humanos, pela Constituição Federal, é explicitamente, algo 

que deve ser reprimido, como informa o artigo 5º, inciso XLI: “a lei punirá qualquer 

discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais” 

Com o mesmo intuito, diz no artigo 127, que o Ministério Público, enquanto 

instituição independente, tem a incumbência de defender os Direitos Humanos que forem 

consagrados. 

Tratando mais proximamente do Direito Internacional e de relações dessa natureza, 

diz a Constituição, no artigo 4º, II, que o Brasil deve ter como princípio a prevalência dos 

Direitos Humanos.  

Por Emenda Constitucional (nº 45), foi acrescentado ainda o § 4º do artigo 5º, que 

diz: “o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha 

manifestado adesão. 

Contra a posição antiga do Supremo Tribunal Federal de que tratados internacionais 

não poderiam violar a normatividade constitucional (por exemplo, no HC 77631-SC, em 

1988), também por meio da Emenda Constitucional 45, foi incluído, no artigo 5º, o § 3º, que 

diz “Os Tratados e Convenções Internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, 

                                                 
291 Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um 
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 
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em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos 

respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.” 

Verificando mais atentamente a importância dada pela Constituição aos Direitos 

Humanos, o Supremo Tribunal Federal começou a entender que Tratados Internacionais que 

versassem sobre essa matéria, que não observasse as formalidades impostas pelo artigo 5º, § 

3º, como o de Roma, mereciam ingressar no direito brasileiro com um status normativo 

diferenciado, não se incluindo na regra geral do status de lei ordinária. 

O Ministro Celso de Mello, no HC 87.585292, refletiu que após a inclusão do §3º, no 

artigo 5º da Constituição Federal, sugiram algumas situações distintas que mereciam também 

a análise do Supremo Tribunal Federal. Entre tais questionamentos estão os Tratados que 

versem sobre os Direitos Humanos não aprovados com os requisitos do referido parágrafo. 

Na decisão, foi abandonada a idéia de supraconstitucionalidade (daria a tais Tratados 

os mesmos efeitos dos que fossem aprovados obedecendo aos requisitos do artigo 5º, §3º), 

seguida por alguns internacionalistas brasileiros como Flávia Piosevan, Valério Mazzuoli e 

Antônio Cançado Trindade (com base no art. 5º, § 2º, Constituição Federal), e firmado o 

entendimento de que os Tratados que versassem sobre Direitos Humanos não aprovados com 

os requisitos impostos para aprovação de Emendas Constitucionais, deveriam receber no 

âmbito interno status de norma supralegal. 

Imaginando uma pirâmide normativa estilo kelseniana, a Constituição estaria no 

ápice e, logo abaixo, estariam os referidos Tratados Internacionais. Aquém e não ao lado 

desses últimos, estariam as leis e os Tratados Internacionais que não versassem sobre os 

Direitos Humanos. 

Em relação ao RE 466343 – SP, disse Gilmar Mendes, em voto:  

A Turma deferiu habeas corpus (...). Em seguida, asseverou-se que o tema da 
legitimidade da prisão civil do depositário infiel, ressalvada a hipótese 
excepcional do devedor de alimentos, encontra-se em discussão no Plenário 
(RE 466343/SP, v. Informativos 449 e 450) e conta com sete votos 
favoráveis ao reconhecimento da inconstitucionalidade da prisão civil do 
alienante fiduciário e do depositário infiel. Tendo isso em conta, entendeu-se 
presente a plausibilidade da tese da impetração. Reiterou-se, ainda, o que 
afirmado no mencionado RE 466343/SP no sentido de que os tratados 

                                                 
292 No RE 466.343-SP a questão é tratada no mesmo sentido 
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internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil possuem 
status normativo supralegal, o que torna inaplicável a legislação 
infraconstitucional com eles conflitantes, seja ela anterior ou posterior 
ao ato de ratificação e que, desde a ratificação, pelo Brasil, sem qualquer 
reserva, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 11) e da 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa 
Rica (art. 7º, 7), não há mais base legal para a prisão civil do depositário 
infiel.293 

Em relação ao tema, Luiz Flávio Gomes, coadunando com o entendimento citado, 

reflete que Direito Constitucional, após 1988, conta com relações diferenciadas frente ao 

Direito Internacional dos Direitos Humanos. Informa o autor que a visão da supralegalidade 

desse último encontra amparo em vários dispositivos constitucionais, tais como o artigo 4º e 

os §§ 2º, 3º e 4º do artigo 5º.294 

Como sabemos, o Tratado de Roma constitui uma resposta às graves violações aos 

Direitos Humanos ocorridos em um passado não tão distante. O Estatuto do Tribunal Penal 

tem como fim a proteção desses mesmos direitos através da repressão e da prevenção de 

crimes graves, que atinjam os Direitos Humanos da sociedade mundial, que antes, estavam 

tutelados de forma insuficiente pela maioria das nações. 

O Brasil, infelizmente, faz parte desse grupo de nações referido no parágrafo 

antecedente. Portanto, a adoção do Estatuto do Tribunal Penal Internacional também deve ser 

vista, internamente, como outro grande passo na proteção dos Direitos Humanos. 

Como se trata, a partir da entrada em vigor do Tratado de Roma, de novas normas 

que dispõe sobre os Direitos Humanos no direito brasileiro, devemos, no momento de 

qualquer interpretação que vise a analisar a compatibilidade do Estatuto de Roma com o 

direito interno, ter em vista que o constituinte quis firmar, na Constituição Federal de 1988, a 

necessidade de prevalência dos Direitos Humanos. 

Inclusive, na aprovação do então Projeto de Decreto Legislativo (para ratificação do 

Estatuto de Roma), a comissão de parlamentares afirmou que:  

Pela leitura dos pareceres do Consultor Jurídico do Ministério das Relações 
Exteriores e da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação da Câmara 
dos Deputados, podemos concluir pela inexistência de óbices, quanto à 

                                                 
293 HC 90172/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 05/06/2007. 
294 GOMES, Luiz Flávio. Tratados Internacionais: valor legal, supralegal constitucional ou supraconstitucional? 
Revista de Direito. vol XII, n. 15, 2009, p. 06. 
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constitucionalidade que possam impedir a adesão do Brasil ao Estatuto 
de Roma. Cabe lembrar que a Constituição Federal, no art. 7 º do ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, determina que ‘o Brasil 
propugnará pela formação de um tribunal internacional dos direitos 
humanos’. Com efeito, somente uma instituição com a importância e 
independência conferidas no TPI estará capacitada a afastar as ameaças do 
unilateralismo e da seletividade no tratamento dos crimes contra a 
humanidade. Como órgão que expressa o mais moderno multilateralismo e 
da cooperação entre os Estados, o TPI vem sanar um antigo vácuo 
jurídico existente no sistema internacional, contribuindo, ademais para 
prevenir violações maciças dos direitos humanos e as ameaças contra a 
paz e a segurança dos Estados e, em última análise, da humanidade.
  

O constituinte, na elaboração da Constituição Federal de 1988, não disfarçou a sua 

intenção de fazer com que prevalecesse, no direito, a proteção dos Direitos Humanos. O poder 

constituinte derivado agiu da mesma forma. E, por fim, o Supremo Tribunal Federal, como 

guardião da Constituição, vem demonstrando a necessidade de se estabelecer uma 

diferenciação positiva das normas que versem sobre os Direitos Humanos, que nada mais é, 

do que dizer que aquelas normas devem ter prevalência em relação a outras, com mesma 

natureza, mas que não versam sobre a referida matéria. 

Não há como concluir, com base na Constituição Federal, ser possível interpretar 

normas que protejam os Direitos Humanos de forma equivalente às normas de qualquer outra 

natureza, pois não é isso que ela pretende. 

Ao contrário, ao se analisar a compatibilidade de duas normas, uma que verse sobre 

Direitos Humanos e outra de uma matéria qualquer, deve-se dar um peso maior à primeira, 

tendo em vista o que ela visa a tutelar. Assim, pequenas incompatibilidades ou 

desconformidades não devem ser suficientes para tornar inaplicável uma norma que tutele os 

Direitos Humanos, uma vez que a Constituição Federal dá prioridade, posição diferenciada, 

prevalência, a esses mesmos direitos. 

Nesse sentido, Marcos Augusto Maliska, diz que os Direitos humanos exercem um 

papel de “porta de entrada” da produção normativa internacional compartilhada nas hipóteses 

de desconformidade com o ordenamento jurídico interno.295 

                                                 
295 MALISKA, Marcos Augusto. A cooperação internacional para os Direitos Humanos entre o Direito 
Constitucional e o Direito Internacional: desafios ao Estado Constitucional cooperativo. IN: Revista 
Forense. Rio de Janeiro: Forense, vol. 391, maio/jun 2007, p. 391. 
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O princípio explícito da prevalência dos Direitos Humanos (artigo 4º, inciso II da 

Constituição Federal) demonstra a ruptura da Constituição atual em relação à sistemática das 

Cartas anteriores (se limitavam a assegurar os valores da independência e soberania do 

Estado), uma vez que firma, ineditamente, a necessidade de maior atenção e respeito aos 

direitos humanos, como paradigma orientado para a ordem internacional.  

Assim, abre-se ordem jurídica interna para sistema internacional de proteção dos 

Direitos Humanos, trazendo, ao mesmo tempo, a necessidade de engajamento da nação no 

processo de elaboração de regras vinculadas ao Direito Internacional dos Direitos Humanos e 

também, da busca à plena integração dessas normas à ordem jurídica interna por meio da 

interpretação. 

A última consequência referida no parágrafo anterior deve ser observada no 

momento de se refletir sobre o problema da possibilidade de aplicação do Estatuto de Roma 

no Brasil, em relação ao instituto da obediência hierárquica.  

Como exposto anteriormente, há uma desconformidade em relação à previsão da 

obediência hierárquica no Estatuto do Tribunal Penal Internacional e no Direito brasileiro, 

justificada pela divergência da natureza dos crimes que os dois Ordenamentos Jurídicos visam 

a reprimir: crimes que atinjam bens jurídicos supra-individuais e bem jurídicos individuais, 

respectivamente. 

No momento de interpretar se essa desconformidade deve preponderar, tornando 

inaplicável um Estatuto que visa a proteger Direitos Humanos ou se, por outro lado, devem 

prevalecer as normas contidas no Estatuto de Roma em detrimento da desconformidade, o 

intérprete deve ter como base o princípio da prevalência dos Direitos Humanos e, assim, optar 

pela segunda alternativa. 

Isso que dizer que, com base na vontade da Constituição, expressada por vários 

dispositivos já elencados, entre eles, o art. 4º, inciso II, que traz como princípio, a prevalência 

dos Direitos Humanos, a previsão da obediência hierárquica do Estatuto do Tribunal Penal 

Internacional deve ser aplicada no Brasil, não obstante as desconformidades existentes nos 

dois âmbitos referidos (externo/interno). 
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Do contrário, haveria a desconsideração da vontade da constituição de proteger os 

direitos humanos e ainda a violação de outro princípio constitucional, nascido em obra 

lusitana de J. J. Gomes Canotilho,296 contemplado notadamente pela doutrina297: o da 

continuidade ou da proibição do retrocesso. 

Tido como corolário de segurança jurídica na efetivação dos direitos fundamentais, o 

princípio da proibição do retrocesso prega que eventuais modificações constitucionais devem 

ter por base o aprimoramento dos direitos existentes ou a contemplação de direitos antes 

inexistentes. Em hipótese alguma são permitidas alterações constitucionais que venham a 

extinguir ou a restringir direitos fundamentais já contemplados, uma vez que tal ocorrência 

constituiria um retrocesso na evolução constitucional, obstacularizando assim, a sua 

continuidade. 

Negar reconhecimento do princípio da proibição de retrocesso significaria, 
em última análise, admitir que os órgãos legislativos (assim como o poder 
público de modo geral), a despeito de estarem inquestionavelmente 
vinculados aos direitos fundamentais e às normas constitucionais em geral, 
dispõem do poder de tomar livremente suas decisões mesmo em flagrante 
desrespeito à vontade expressa do Constituinte. 298 

Em relação, especificamente, à questão da desconformidade existente na previsão da 

obediência hierárquica no Direito brasileiro e no Estatuto de Roma, mais uma vez, tem-se que 

uma interpretação que opte pela inaplicabilidade do Estatuto em face da referida 

desconformidade fere o analisado princípio constitucional por restringir a efetividade de um 

mecanismo protetor dos Direitos Humanos contemplados atualmente no Direito brasileiro: o 

Tribunal Penal Internacional. 

                                                 
296 “O núcleo essencial dos direitos sociais já realizado e efetivado através de medidas legislativas deve 
considerar-se constitucionalmente garantido, sendo inconstitucionais quaisquer medidas estaduais que, sem a 
criação de outros esquemas alternativos ou compensatórios, se traduzam na prática numa ‘anulação’, ‘revogação’ 
ou ‘aniquilação‘ pura e simples desse núcleo essencial. A liberdade do legislador tem como limite o núcleo 
essencial já realizado.” (CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Dignidade da pessoa humana e direitos 
fundamentais na Constituição Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 81.) 
297 “Embora (o princípio da proibição de retrocesso social) ainda não esteja suficientemente difundido entre nós, 
tem encontrado crescente acolhida no âmbito da doutrina mais afinada com a concepção do Estado democrático 
de Direito consagrado pela nossa ordem constitucional.” (STRECK, Lênio Luis. Hermenêutica jurídica e(m) 
crise: uma exploração hermenêutica da construção do direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p. 
31) 
298 SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos fundamentais sociais e proibição de retrocesso: algumas notas sobre o 
desafio da sobrevivência dos direitos sociais num contexto de crise. Revista do Instituto de Hermenêutica 
Jurídica. vol. 1, n. 2, Porto Alegre: Instituto de hermenêutica jurídica, 2004, p. 162. 
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Ao questionar ou verificar a possibilidade de aplicação do Estatuto do Tribunal Penal 

Internacional no Brasil, em relação ao instituto da obediência hierárquica, deve ser analisado, 

concomitantemente, os motivos da existência de divergência entre tais Ordenamentos. 

Como foi exposto em itens anteriores, o instituto da obediência hierárquica como 

desdobramento na inexigibilidade de conduta diversa, que é, por sua vez, excludente da 

culpabilidade, assim surgiu no Brasil, em uma época em que crimes que atingissem bens 

supra-individuais ainda não eram, sequer, imagináveis. 

O conceito analítico de crime, ainda vigente no Brasil, foi criado a fim de ser 

aplicado aos crimes em que o Brasil tenha interesse em punir, e, como visto, isso não ocorreu 

só no Brasil, mas em vários outros países. 

Já o conceito de crime elaborado no Direito Internacional Penal, notadamente nos 

estatutos dos Tribunais Internacionais que já existiram e que existem atualmente, surgiu com 

outra finalidade e por meio da contemplação de um misto de sistemas (romano-germânico e 

anglo-saxão). Então, nada mais natural do que a atual divergência. 

O Estatuto do Tribunal Penal Internacional constitui um acordo de vontades dos mais 

variados Estados. Cada nação, como se sabe, tem seu próprio direito interno, sendo, 

consequentemente, impossível a compatibilidade do Estatuto com o direito de todos os 

Estados Partes. 

Houve, por conseguinte, a tentativa de adotar, conjuntamente, os dois sistemas 

jurídicos mais contemplados (sistema romano-germânico e sistema anglo-saxão), a partir do 

critério “melhor adequação”. Em relação, especificamente, ao conceito de crime, há quem 

diga que houve predominância do segundo sistema.299 

O professor alemão Hans Joachim Hirsch, a respeito do tema, questionando como se 

pode elaborar e por em prática um direito supranacional, responde: “com a ajuda do direito 

                                                 
299 Sobre a questão, conferir: SILVA, Alexandre Luiz Pereira da.  Sistema Dogmático do Direito Internacional 
Penal: análise da natureza dos elementos conceituais do crime à luz da jurisdição penal internacional. Recife: 
Biblioteca da Faculdade de Direito do Recife, 2008. 
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comparado. Deve-se comparar os preceitos dos diferentes ordenamentos jurídicos nacionais e 

eleger aquelas regulações que pareçam mais apropriadas.”300 

Em relação ao instituto da obediência hierárquica, por perceber que sua instituição 

como excludente do crime geraria a impunidade, desde Nuremberg foi estabelecida, em regra, 

a sua desconsideração. 

Diz Cherif Bassiouni: “A forma pela qual o partido nazista foi governado (liderança 

absoluta) demonstra a inviabilidade da aplicação do princípio da obediência hierárquica. (...) 

À luz do princípio da liderança, a defesa no Tribunal de Nurembeg argumentou que esse 

deveria absolver os réus da responsabilidade desde que eles não tivessem obedecido a ordens 

comuns, mas sim, a ordens emitidas pelo Führer, justamente por sua condição de líder. 301 

Como dito em capítulo anterior, surgiram críticas, no entanto, dada a 

indispensabilidade da sua adoção para a efetividade de uma Corte Penal Internacional, que 

julga casos que geralmente envolvem a relação superior/inferior e ordem/ obediência, tal 

desconsideração foi se repetindo por todos os Estatutos dos Tribunais posteriores ao de 

Nuremberg. 

Segundo Bassiouni, em situações em que uma decisão foi tomada exclusivamente 

por uma pessoa e todos os subordinados executam atos ilegais em razão daquela decisão, os 

subordinados poderiam argumentar que eles atuaram em razão de uma ordem superior e, 

assim, proteger-se da responsabilidade criminal. Tal argumentação foi incorporada na 

Führerprinzip, sendo, necessariamente, contraproducente para efetivar a dissuasão e 

prevenção desse tipo de crime. Foi, por isso, rejeitado pelos casos julgados pelo Tribunal de 

Nuremberg, e tal rejeição foi fortemente confirmada pelos Estatutos de Tribunais posteriores 

ao Tribunal de Nuremberg.302  

É como se essa nova “fórmula”, instituída no Estatuto para o Tribunal de Nuremberg 

tivesse dado certo, pois foi ali que pela primeira vez foram punidos os autores de crimes que 

atingiram a sociedade como um todo.  

                                                 
300 HIRSCH, Hans Joachim. Internacionalización del derecho penal y de La ciência del derecho penal: 
ciência del derecho penal nacional y universal. IN: Direito Penal contemporâneo: estudos em homenagem ao 
professor José Cerezo Mir. Luiz Regis Prado (coord.), São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p 32. 
301 BASSIOUNI, M. Cherif. The Law os the international criminal tribunal for the former Yugoslávia. 
Nova Iorque: Transnational publishers, 1996, p. 393. 
302 Idem, p. 375. 
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“Indubitavelmente as mais importantes decisões relacionadas à questão da 

desconsideração das ordens superiores foram dadas pelo Tribunal de Nuremberg, pois o seu 

Estatuto articulou uma regra aplicável à defesa da obediência por ordens superiores. Esta foi a 

primeira vez que esse tema foi tratado na lei internacional positiva.”303 

É também por conta dessa indispensabilidade e, consequentemente, por a existência 

de uma justificação plausível para desconformidades existentes entre o Estatuto de Roma e o 

direito interno das nações, que a desconsideração da obediência hierárquica no Estatuto de 

Roma não deve motivar sua inaplicabilidade no âmbito brasileiro. 

Conforme Bassiouni, para alcançar esses objetivos de uma justiça internacional, é 

necessária a ampliação da responsabilidade clássica. Tornou-se nítido, após a II Guerra 

Mundial, que assegurando o direito à exclusão da responsabilidade criminal por ordens 

superiores, a referida meta não seria alcançada. Com a nova prática, possibilitou-se a 

responsabilidade criminal, mesmo quando o ato ilegal é motivado por ordens superiores e, 

ainda, a punição do emitente da ordem.304  

O surgimento do Tribunal Penal Internacional e sua vigência no direito brasileiro 

devem ser vistos como algo novo, tendo em vista a ausência de regulamentação.  

O Tribunal Penal Internacional foi criado para sanar a insuficiência existente no 

direito interno das nações em relações aos crimes por ele tutelados. Foi isso que, mais 

especificamente, ocorreu no Brasil. 

Por o conceito de crime elaborado no Brasil objetivar atingir crimes em que só este 

tenha interesse em punir, não havia regulamentação específica para os crimes hoje tutelados 

pelo Tribunal Penal Internacional. 

Então, a partir da vigência do Estatuto do Tribunal Penal Internacional no Brasil, 

começou a existir essa regulamentação específica para os casos também especificados naquele 

                                                 
303 BASSIOUNI, M. Cherif. The Law os the international criminal tribunal for the former Yugoslávia. 
Nova Iorque: Transnational publishers, 1996, p. 392. 
304 Idem, p. 377. 
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Estatuto.305 Surgem assim, regras específicas para casos específicos que antes não estavam 

regulamentados. 

Nesse sentido, conceito clássico de crime vigente no Brasil continua a existir como 

regra geral para os crimes gerais, comuns, em que só o Estado tenha interesse em punir. No 

entanto, estabelece-se ao lado desse conceito clássico de crime, um conceito novo, tão 

somente aplicável em crimes que violem bens supra-individuais.  

Com essa interpretação, o princípio da culpabilidade continua intacto, uma vez que 

continua a atingir plenamente o seu fim: limitação do poder de punir do Estado. Não há 

qualquer restrição, pois, continuará sendo aplicado aos casos que ocasionaram o seu 

surgimento, que são os crimes em que só o Estado tem interesse de punir. 

Outro fator que corrobora com o entendimento extraído desta investigação é o 

princípio da complementaridade ou da subsidiariedade, adotado pelo Estatuto do Tribunal 

Penal Internacional. 

Como visto no capítulo anterior, a adoção desse princípio trouxe como consequência 

a impossibilidade do Tribunal Penal Internacional atuar quando a justiça dos Estados, 

mostrar-se eficiente na persecução penal dos fatos criminosos reprimidos pelo Estatuto de 

Roma. 

Assim, o Tribunal Penal Internacional agirá tão-somente se a justiça dos Estados não 

cumprir eficazmente a sua missão, para impedir que crimes tão graves fiquem impunes.  

Como se percebe, o Tribunal Penal Internacional exerce nitidamente uma função 

complementar, preenche um espaço antes não regulamentado, que era utilizado para deixar 

pessoas, na maioria das vezes, poderosas, que podiam corromper o sistema judiciário do seu 

país, impunes. 

A eficácia, em sentido lato, do Tribunal Penal Internacional torna-se, como se vê, a 

ausência da sua atuação por conta do exercício eficaz dos sistemas jurídicos nacionais, pois o 

                                                 
305 “A adaptação da legislação brasileira nessa matéria não é uma condição de vigência do Estatuto de Roma no 
Brasil ou do decreto que o publicou, ao contrário do que por vezes se tem propalado, e sim uma medida a ser 
adotada no interesse do próprio País, de eliminar lacunas que poderiam atrair a jurisdição do TPI para questão 
que podem e devem ser julgadas por nossos juízes e Tribunais.” (LORANDI, Ariana. Tribunal Penal 
Internacional: implementação do estatuto de Roma no Brasil. Brasília: MPM, 2007, PP. 27 e 28.) 
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que ele quer, prioritariamente, é a prevenção e repressão efetiva dos crimes no âmbito dos 

Estados, agindo, por conseguinte, apenas se esses falharem, para que inexista impunidade 

diante de crimes tão graves.306 

Além dessas consequências, o princípio da complementaridade evidencia a ideia de 

que o Tribunal Penal Internacional não tem a intenção de se sobrepor as nações, nem 

tampouco ao seu direito.  

Como informa Roy Lee, o sistema da complementaridade reforça a obrigação 

primária dos Estados de evitar e processar crimes tão graves, como os estabelecidos no 

Tribunal Penal Internacional. Ao mesmo tempo, tal sistema cria um mecanismo, por meio de 

uma Corte Internacional Criminal permanente, que preenche as lacunas deixadas pelos 

Estados, ao serem ausentes em relação as suas obrigações legislativas.307 

O que se pretende é fazer uma espécie de pressão para que as nações adaptem os seus 

Ordenamentos Jurídicos a esse novo cenário internacional e que, a partir dessa adaptação, 

atuem eficazmente na prevenção e repressão dos crimes. Essa “face” do princípio da 

complementaridade é mais um argumento para que se firme o entendimento de que é possível 

a aplicação do Estatuto de Roma, concernente a obediência hierárquica, no Brasil. 

Primeiro, é necessário perceber não há qualquer sobreposição automática do Estatuto 

de Roma em relação ao direito brasileiro. Ou seja, não existe uma restrição instantânea a 

qualquer direito protegido pelo direito brasileiro. O que existe, é uma pressão para que o 

direito brasileiro elabore e estabeleça um conceito de crime diferenciado, compatível com o 

Estatuto do Tribunal Internacional, para os crimes em que não só eles, mas as nações em geral 

tenham interesse em punir, sendo estes, os estabelecidos no Estatuto de Roma. 

A propósito, já existe um projeto de lei (4038/08)308 com tal finalidade. Inclusive, há 

quem diga que o referido projeto “atende também aos elevados interesses da soberania 

nacional: assegurar que, em nenhuma hipótese, uma pessoa ou um crime internacional sujeito 

                                                 
306 PAZARTZIS, Photini. La répression pénale des crimes internationaux: Justiça pénale internationale. 
Paris: A. Pedone, 2007, p. 80. 
307 LEE. Roy S. The international criminal court: the making of the Rome Stattute: issues, negatiations, 
results. The Hague: kluwer law international, 1999, pp. 73 e 74. 
308 Disponível em <http://www.camara.gov.br/sileg/integras/600460.pdf>. Acesso em 14/10/2010. 
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à jurisdição penal brasileira renda ensejo à atuação da jurisdição do TPI e dotar o País dos 

instrumentos jurídicos necessários ao cumprimento de suas obrigações internacionais”.309 

Ele estabelece a desconsideração da obediência hierárquica semelhantemente ao 

Estatuto do Tribunal Penal Internacional. Senão vejamos: 

Art. 5º: A estrita obediência à ordem de superior hierárquico, civil ou militar, 
não isenta de pena, salvo se: 
I - o agente estiver obrigado por lei a obedecer a ordens emanadas de 
autoridade ou do superior hierárquico; 
II - não tiver conhecimento de que a ordem é ilegal; e 
III - a ordem não for manifestamente ilegal. 
Parágrafo único. Qualquer ordem de cometer genocídio ou crime contra a 
humanidade será considerada manifestamente ilegal. 

A definição da regra da obediência hierárquica, antes exposta, é específica e só 

deverá ser aplicada em casos também específicos que, justamente por conta dessa 

especificidade, necessitam de um tratamento legal diferenciado para que haja efetividade. 

Mais uma vez, torna-se nítido que em relação à questão da obediência hierárquica não há 

sobreposição, mas sim, complementação.  

Imprime-se a ideia de que o Brasil deve adaptar a sua legislação à realidade atual, 

dispondo sobre crimes que atingem toda a sociedade e não só a sua nação, de forma adequada, 

para que os autores desses crimes sejam efetivamente punidos. Essa compatibilização, pela 

forma com que são cometidas essas infrações, como dito, só pode existir se houver a regra da 

desconsideração da obediência hierárquica. 

O princípio da complementaridade dita que Tribunal Penal Internacional funciona 

como um guardião, que sempre estará pronto para agir quando, ao fiscalizar os Estados em 

que pode exercer sua jurisdição, perceber que algum desses falhou em sua tarefa de adaptar o 

seu direito ao novo cenário social e ainda, reprimir os crimes estabelecidos pelo Estatuto de 

Roma.  

Não se busca que o Estatuto do Tribunal Penal Internacional suprima direitos e, 

muito menos, garantias. Ao contrário, almeja-se que esta Corte proteja ainda mais a sociedade 

por meio da instituição de mecanismos novos, capazes, justamente por essa “inovação”, de 

prevenir e reprimir crimes antes inimagináveis. 
                                                 
309 LORANDI, Ariana. Tribunal Penal Internacional: implementação do estatuto de Roma no Brasil. 
Brasília: MPM, 2007, p. 27. 
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No caso em exame, a necessidade dessa adaptação da legislação implica 

desconsideração de um mecanismo existente na teoria clássica do delito, a obediência 

hierárquica. Mas isso não pode ser visto como um enfraquecimento de um direito garantido ao 

indivíduo por meio de uma construção árdua da teoria do delito, pois esse continuará a existir, 

intactamente, para os fins a que foi criado. 

A desconsideração da obediência hierárquica apenas será aplicada a fatos que só 

agora o direito brasileiro passou a regulamentar, desde a entrada em vigência do Tratado de 

Roma. É uma norma nova, que vem para ser aplicada a casos novos, que eram inimagináveis 

no momento da definição da obediência hierárquica como causa de exclusão da culpabilidade 

por inexigibilidade de conduta diversa. 

Portanto, não há como se entender que há uma restrição à garantia da culpabilidade 

com a instituição da desconsideração da obediência hierárquica no direito brasileiro por meio 

da vigência do Estatuto de Roma. 

Por meio de uma interpretação teleológica do direito penal, seja ele nacional ou 

internacional, como protetor de bens jurídicos, é possível legitimar alterações em relação aos 

instrumentos utilizados para se chegar à proteção desses bens. 

Como é imprescindível a desconsideração da obediência hierárquica para que haja a 

proteção de bens jurídicos de suma importância para a sociedade, essa desconsideração deve 

ser considerada legítima.  

Enfim, é inequívoco o grande passo dado pelo Direito Internacional Penal, com a 

proteção de bens jurídicos de suma importância, antes não tutelados pelo direito. Em 

contrapartida, para que a referida proteção surta efeitos, não se pode esquecer que o apego a 

conceitos clássicos, justificados a partir de ideias cegas em relação à realidade social atual e 

suas necessidades, traz tão-somente o retrocesso, mesmo com a existência da opção pelo 

progresso, essa, ressalte-se, nitidamente possível. 
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CONCLUSÃO 

 

Nos dias correntes, a importância do Tribunal Penal Internacional é inegável. O 

surgimento de conflitos étnicos, religiosos, nacionais, que trouxeram consigo os mais 

diferentes conflitos armados, ao lado dos ataques terroristas que têm ocorrido, tornaram 

realidade o estabelecimento de uma justiça supranacional permanente. 

O Tribunal Penal Internacional representa um tributo aos milhões de inocentes que 

perderam a vida. Realiza uma antiga aspiração da comunidade internacional por uma justiça 

internacional independente e imparcial, com competência para julgar os autores de crimes 

graves, que atingem toda a humanidade. 

Constitui a concretização do que era considerado apenas um sonho dos 

internacionalistas, algo que não ultrapassaria a mente de alguns idealistas. É, sem dúvida, o 

maior passo que foi dado pelo Direito Penal Internacional em toda a sua história.  

No entanto, por se tratar de uma Corte que surgiu de um acordo entre várias nações, 

e não da imposição de um Estado, o Tribunal Penal Internacional necessita de cooperação 

efetiva. Para tanto, é imprescindível a adaptação do direito interno dessas nações ou ao 

menos, uma interpretação que viabilize a aplicação do Estatuto de Roma. 

Como o Tribunal Penal é uma jurisdição independente, não há como se imaginar que 

a aplicação do Estatuto de Roma no âmbito interno de Estados, como o Brasil, constitui 

enfraquecimento do Estado, do seu direito ou da sua soberania. 

O Brasil optou livremente por fazer parte do Tribunal Penal Internacional, inclusive 

na primeira oportunidade que lhe foi dada, quando já conhecia o seu Estatuto.310 Com isso, 

quis atender a situações diferenciadas antes não protegidas, que necessitam de uma 

regulamentação nova, apta a tutelar essas prerrogativas. 

                                                 
310 Antes mesmo da ratificação do Tratado de Roma pelo Brasil, o Ministro de Estado da Justiça, por meio da 
portaria nº 1.036, de 13 de novembro de 2001, instituiu comissão de especialistas “com o objetivo de estudar e 
propor reforma do ordenamento jurídico brasileiro com vistas à ratificação pelo Estado brasileiro do Estatuto de 
Roma, na perspectiva do direito constitucional, penal e processual penal.” 
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Nesse sentido, a ausência de conformidade entre essa normatização nova que surgiu 

com a vigência do Estatuto de Roma no Brasil e o direito interno desse último não pode servir 

de motivação para a inaplicabilidade desse novo sistema normativo. Isso não é suficiente para 

tornar ineficazes mecanismos indispensáveis para chegar mais próximo da paz social. Afinal, 

como dita o §4º, da Constituição Federal vigente, “o Brasil se submete à jurisdição de 

Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão”. 

A desconsideração da obediência hierárquica é, no cenário em que foi estabelecida, 

inevitável e, além disso, indispensável para que o Tribunal Penal Internacional posa atingir o 

seu fim: a prevenção e repressão efetiva de crimes que afetam gravemente os Direitos 

Humanos. 

Dessa forma, a melhor interpretação a ser feita, pois condiz com a vontade da 

Constituição vigente e com a natureza específica das normas do Estatuto de Roma, é a que 

conclui que a partir da vigência do Estatuto do Tribunal Penal Internacional no Brasil, há, não 

somente uma normatização clássica aplicável aos crimes em geral (que inclui a consideração 

da obediência hierárquica), mas também outra, que, embora desconsidere a obediência 

hierárquica, deve ser utilizada quando ocorrer algum dos crimes que o Estatuto de Roma 

definir. 

A partir desse pensamento, não há sequer, em relação à questão da obediência 

hierárquica, desconformidade real (apenas aparente), pois existem dois sistemas de 

verificação da existência do crime diferenciados para casos também distintos. Ao invés de 

alterar conceitos clássicos, como o de culpabilidade, define-se apenas um sistema novo para a 

constatação da existência de crimes, antes não regulamentados, ao lado deles. 

A partir disso, ante a ocorrência de um fato típico, deverá ser observado se essa 

tipicidade advém da adequação da conduta praticada com o estabelecido no Estatuto de Roma 

ou se surge da conformidade com o que está determinado em outra lei de natureza penal.  No 

primeiro caso, adotar-se-á para a análise e constatação do crime, os preceitos do Estatuto do 

Tribunal Penal Internacional e, por conseguinte, deverá, em regra, ser desconsiderada a 

situação da obediência hierárquica para fins de exclusão do crime. Já no último, o interprete 

deverá observar os preceitos clássicos do Direito Penal brasileiro, que consideram a 

obediência hierárquica como causa de exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de 

conduta diversa e, por conseguinte, do crime. 
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Nesse caso, os dois sistemas normativos convivem intactamente para os seus fins. 

Não existem restrições de direitos ou, muito menos, de garantias, mas sim maior proteção dos 

Direitos Humanos, algo tão desejado pela Constituição vigente. 

Dirimida a problematização sobre a possibilidade jurídica de aplicação da previsão 

da obediência hierárquica do Estatuto do Tribunal Penal Internacional internamente, é 

necessário, por fim, enfatizar que resta ao Brasil, diante do grande valor que possui Tribunal 

Penal Internacional, voltar os olhos para toda a evolução que tem ocorrido, buscando, cada 

vez mais, o aperfeiçoamento do seu Ordenamento Jurídico, e a interpretação do seu direito de 

acordo com esse cenário, a fim de concretizar a cooperação que por todos é desejada e de 

acompanhar o progresso dos Direitos Humanos. 
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