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Conscientes de que todos os povos estão unidos por laços comuns e de que  

suas culturas foram construídas sobre uma herança que partilham, e preocupados com o  

fato deste delicado mosaico poder vir a quebrar-se a qualquer instante, (...) Tendo presente  

que, no decurso deste século, milhões de crianças, homens e mulheres têm sido vítimas de  

atrocidades inimagináveis que chocam profundamente a consciência da humanidade,

Reconhecendo que crimes de uma tal gravidade constituem uma ameaça à  

paz, à segurança e ao bem-estar da humanidade,

Afirmando  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 em nível nacional e do esforço de 

cooperação internacional, (...) Reafirmando os Objetivos e Princípios consignados na Carta 

das Nações Unidas e, em particular, que todos os Estados se devem abster de recorrer à  

ameaça ou ao uso da força, contra a integridade territorial ou a independência política de  

qualquer Estado, ou de atuar por qualquer outra forma incompatível com os Objetivos das  

Nações Unidas, (...) Sublinhando que o Tribunal Penal Internacional, criado pelo presente  

Estatuto, será complementar às jurisdições penais nacionais, (...)

Trechos do Preâmbulo do Tratado de Roma de 1998 que instituiu o Estatuto  

do Tribunal Penal Internacional.



“Ignorar  é  não  saber  alguma coisa.  A  ignorância  pode  ser  tão  profunda  que  sequer  a  

percebemos  ou  a  sentimos,  isto  é,  não  sabemos  que  não  sabemos,  não  sabemos  que  

ignoramos.  Em geral,  o  estado de ignorância se  mantém em nós  enquanto as  crenças e  

opiniões que possuímos para viver e agir no mundo se conservam como eficazes e úteis, de  

modo que não temos nenhum motivo para duvidar delas, nenhum motivo para desconfiar  

delas  e,  conseqüentemente,  achamos  que  sabemos  tudo  o  que  há  para  saber  (CHAUÍ,  

Marilena. Convite à filosofia, p.90).”



Aos meus pais e aos meus avós maternos (i.m.), os únicos que conheci,

 por toda dedicação e zelo à minha educação.     
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RESUMO

CUNHA,  Luis  Emmanuel  Barbosa.  Tribunal  Penal  Internacional:  a constituição  de  uma 

instituição supranacional e permanente para processar e para julgar crimes tipificados em 

acordos  internacionais.  2006.  188fs.  (cento  e  oitenta  e  oito).  Dissertação  de  Mestrado  – 

Centro  de  Ciências  Jurídicas  /  Faculdade  de  Direito  do  Recife,  Universidade  Federal  de 

Pernambuco, Recife, Pernambuco.

O presente trabalho se dispõe a analisar a responsabilidade criminal internacional da pessoa 
humana constituída a partir  de um tribunal penal internacional,  de caráter supranacional e 
permanente. Para tanto, adotam-se como premissas a consolidação dos direitos humanos no 
cenário internacional e a internacionalização do direito penal. Além disso, procura-se focar a 
questão da  jurisdição do tribunal  em vista  da efetividade  das  decisões  que venham a ser 
prolatadas conforme o modelo adotado no Tratado de Roma de 1998. A mudança no sentido 
clássico  de  soberania  e  a  sua  influência  na  construção  de  um ramo  heterotópico  penal-
internacional influenciou esse novo estado de coisas na ordem internacional. Uma vez vigente 
o tratado e sendo o Brasil um dos Estados-partes, um membro das Nações Unidas que busca 
uma vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU e signatário dos principais tratados 
internacionais em prol dos direitos humanos, indispensável, portanto, fazer uma análise do 
TPI como mecanismo de proteção dos direitos humanos e como instituição que consagra a 
responsabilidade criminal internacional da pessoa humana.

Palavras-chave: responsabilidade criminal internacional, justiça penal internacional, jurisdição 

complementar.



ABSTRACT

CUNHA, Luis Emmanuel Barbosa. International Criminal Court: the constitution of an ever 

permanent  and  above  national  criminal  jurisdictions  institution  which  is  supposed  to  

prosecute  and to  judge  criminal  conducts  pre-established  in  international  treaties.  2006. 

188pages. (one hundred and eighty eight). Master Degree – Centro de Ciências Jurídicas / 

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

The  objective  of  this  following  scientific  work  is  analysing  the  international  criminal 
responsibility of the human being created according an ever permanent and above national 
criminal  jurisdictions international  criminal  court.  It´s necessary focusing the international 
defense system for the human rights and the internationalization of the criminal law. Besides 
this, it´s also necessary focusing the efficacy of the sentences based on model of jurisdiction 
approved and adopted by State parties during the signing events of the Rome Treaty in 1998. 
The change of the classic sovereignty concept and its influence on a criminal-international 
mixed law section affected all this. Brazil is one of the States parties of the 1998 Rome Treaty 
like else the most important human rights treaties. Brazil also is interested to become an ever 
permanent member of the United Nations Security Council. Because of all this, analysing the 
ICC as  an  international  mechanism for  human rights  protection  and as  an  institution  for 
international criminal responsibility is very important.

Keywords: international criminal responsibility, international criminal justice, complementary 

jurisdiction.
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INTRODUÇÃO__________________________________________________

O  Tribunal  Penal  Internacional  é  uma  instituição  supranacional1 e  permanente, 

constituído, a princípio, considerando-se uma conjuntura favorável de caráter sócio-jurídico-

político da sociedade internacional2 que optou pela conclusão e pela conseqüente entrada em 

vigor do Tratado de Roma de 1998, instrumento formal do Estatuto do TPI.

O Tribunal  Penal  Internacional,  ou  simplesmente  “o  Tribunal”3,  é  uma instituição 

destinada  a  julgar  os  crimes  mais  graves,  capazes  de  provocar  instabilidade  à  ordem 

internacional  e  de  comover  a   sociedade  internacional.  O referencial  é  centrado  na  ótica 

internacionalista,  ou seja,  na idéia de uma instituição criada a partir de um tratado, fonte4 

convencional  de direito internacional  público,  firmada por  e  dirigida a  pessoas de direito 

internacional  público,  em vista  do  comprometimento  estabelecido  em prol  da  defesa  dos 

direitos humanos, fruto do princípio pacta sunt servanda. 

1 Presentemente, a supranacionalidade do TPI parece não ser uma característica totalmente acabada aos moldes 
da  supranacionalidade  do  Tribunal  Europeu  de  Direitos  Humanos.  Com  efeito,  a  existência  estatutária  do 
princípio da complementaridade impede a análise,  o processo e o julgamento de fatos tipificados no TR/98 
diretamente pelo TPI sem o crivo prévio do Estado-parte do TR/98 competente para tanto. No entanto, o trabalho 
hermenêutico sobre o artigo 17 do TPI não afasta, de pronto, uma supranacionalidade do TPI nos termos atuais. 
2 No seio dos debates entre os doutrinadores do Direito Internacional Público, fica ainda pendente a questão: o 
contexto internacional permite uma comunidade internacional ou uma sociedade internacional? Por certo, tanto 
um quanto o outro termo levam em consideração o vínculo psicológico entre os grupos sociais. A comunidade 
possui um vínculo mais orgânico e natural, enquanto a sociedade tem um vínculo menos profundo, mais voltado 
para o alcance de uma finalidade: a busca da felicidade (MELLO, 2004a, p.55). Para fins deste trabalho, adota-se 
a locução sociedade internacional.
3 Artigo 1º, parte inicial, do Estatuto do Tribunal Penal Internacional.
4 Apesar dos debates existentes sobre a inconveniência daquilo chamado de fonte do direito, não é objetivo deste 
trabalho a sua exposição. No entanto, para fins de explanação dos termos, toma-se fonte do direito como “os 
processos ou meios em virtude dos quais as regras jurídicas se positivam com legítima força obrigatória, isto é, 
vigência e eficácia no contexto de uma estrutura normativa” (REALE, 1996, p.140). 



O acordado no Tratado de Roma de 1998 entrou em vigor, no Brasil, em 1º de julho de 

2002,  primeiro  dia  do  mês  seguinte  ao  prazo  de  60  (sessenta)  dias  após  o  depósito  do 

sexagésimo instrumento de ratificação (artigo 126, item 1, do Estatuto do TPI). Em vista do 

ordenamento jurídico brasileiro, o Decreto nº. 4.388 de 2002 do Presidente da República, com 

fulcro no Decreto Legislativo nº. 112 de 2002, promulgou o Estatuto de Roma do Tribunal 

Penal  Internacional5.  A  posteriori,  a  Emenda  Constitucional  nº.  45  conferiu  status 

constitucional à jurisdição do TPI (artigo 5º, §4º, da CF/88). 

Procura-se  tornar  o  TPI  um  efetivo  instrumento  de  cooperação  internacional  e 

complementar às jurisdições dos Estados signatários. Constituir uma instituição de tal porte é 

marcante,  na  medida  em  que  o  TPI  é  um  tribunal  permanente  com  jurisdição  para 

determinadas condutas. Isso configura um ápice de um processo histórico iniciado logo após o 

término da Segunda Grande Guerra (COMPARATO, 2004, pp.445-447).

Nesse ínterim, o processo foi marcado por tribunais penais internacionais ad hoc, ou 

seja, tribunais especialmente criados para julgar fatos determinados, cometidos anteriormente 

à sua criação, como aconteceu em Nuremberg e em Tóquio, logo após a Segunda Grande 

Guerra, e na ex-Iugoslávia e em Ruanda, em passado muito recente.

As  relações  entre  os  Estados  têm-se  tornado  mais  complexas  a  cada  dia.  A 

proximidade entre culturas diferentes, o internacionalismo, é uma realidade presente e, ao que 

parece, pretende pautar os vínculos entre nações já na primeira metade do século XXI.

A nova ordenação das relações entre as nações, fruto de transformações resultantes do 

fim da bipolaridade ideológica, representado em um primeiro momento pela queda do Muro 

de Berlim e em um segundo momento pelo desmantelamento do Império Soviético, da força 

5 Fonte: sítio do Ministério da Justiça na internet. Disponível em: <http://www.mj.gov.br/sal/tpi/decreto.htm>. 
Acesso em: 10 de julho de 2005.

http://www.mj.gov.br/sal/tpi/decreto.htm


da então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, encerrou o período da guerra-fria. A 

partir  de  então,  as  relações  internacionais  se  pautaram  no  fenômeno  conhecido  como 

globalização6. 

No novo estado de coisas, uma conjuntura passa a ser delineada, principalmente nos 

anos noventa do século passado, forçando um contato mais estreito e permanente entre os 

povos. Ao mesmo tempo, graças ao desenvolvimento e à implementação de novas tecnologias 

nas  comunicações,  os  seres  humanos  dos  quatro  cantos  do  globo  passaram a  estabelecer 

canais de comunicação em tempo real, em uma troca de experiências nos mais diversos ramos 

do conhecimento, favorecendo a cultura, lato sensu, e possibilitando seu acesso a todos.

Essa proximidade e toda tentativa de interação e de integração fazem rever o papel do 

direito  internacional.  Assim,  com  a  formação  de  blocos  econômicos,  tais  como,  Nafta, 

Mercosul, União Européia, e com a criação de organismos reguladores do comércio, como a 

Organização Mundial do Comércio (OMC), todos dotados de estrutura organizacional rígida, 

previsto ainda um órgão para solução de litígios, são exemplos evidentes de que o Estado 

Nacional não pode mais ter atitudes isolacionistas. 

Havendo um intenso fluxo de pessoas, bem como um estado de coisas favorável ao 

intercâmbio  internacional  generalizado,  apoiado  principalmente  pela  informática,  mais 

precisamente pela internet, não se pode ignorar o surgimento de ações consideradas como 

reprováveis  nesse  contexto,  tão  pouco  deixar  de  valorá-las  juridicamente,  atribuindo 

conseqüências jurídicas para atitudes que contrariam os preceitos gerais de respeito à pessoa 

humana.

6 Globalização aqui vai além da simples globalização econômica.  Trata-se de um novo estágio nas relações 
sociais, principalmente, nas relações entre os países, cuja pauta aponta para uma uniformização dos anseios, das 
necessidades e dos valores.



Tanto  as  tragédias  naturais,  como  o  Tsunami  (dezembro  de  2004),  no  sudoeste 

asiático,  bem como a fome e as  guerras  civis,  fazem perceber  que apenas  a  atuação das 

Nações Unidas não consegue lograr eficientemente os propósitos elencados na Carta de São 

Francisco7.  

Então é esperado que os Estados procurem criar um modelo de estrutura internacional 

apta a solucionar os conflitos, em especial as condutas ilícitas mais graves, um entendimento 

comum  voltado  ao  combate  ao  genocídio,  aos  excessos  de  guerra  praticados  contra  as 

populações civis e contra o patrimônio cultural, sem perder de vistas as ações de milícias e de 

insurgentes. Para essas condutas tidas como ilícitas, antes, só cabiam representações expressas 

7 Propósitos  e  princípios  da  Organização  das  Nações  Unidas,  artigos  1  e  2  da  Carta  de  São  Francisco, 
respectivamente:
Os propósitos das Nações unidas são:
1. Manter a paz e a segurança internacionais e, para esse fim: tomar, coletivamente, medidas efetivas para evitar 
ameaças à paz e reprimir os atos de agressão ou outra qualquer ruptura da paz e chegar, por meios pacíficos e de 
conformidade com os princípios da justiça e do direito internacional, a um ajuste ou solução das controvérsias ou 
situações que possam levar a uma perturbação da paz;
2. Desenvolver relações amistosas entre as nações, baseadas no respeito ao princípio de igualdade de direitos e 
de autodeterminação dos povos, e tomar outras medidas apropriadas ao fortalecimento da paz universal;
3. Conseguir uma cooperação internacional  para resolver os problemas internacionais  de caráter econômico, 
social, cultural ou humanitário, e para promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades 
fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião; e
4.       Ser um centro destinado a harmonizar a ação das nações para a consecução desses objetivos comuns.
A Organização e seus Membros, para a realização dos propósitos mencionados no Artigo 1, agirão de acordo 
com os seguintes Princípios: 
1. A Organização é baseada no princípio da igualdade de todos os seus Membros.
2. Todos os Membros, a fim de assegurarem para todos em geral  os direitos e vantagens resultantes de sua 
qualidade de Membros, deverão cumprir de boa fé as obrigações por eles assumidas de acordo com a presente 
Carta.
3. Todos os Membros deverão resolver suas controvérsias internacionais por meios pacíficos, de modo que não 
sejam ameaçadas a paz, a segurança e a justiça internacionais.
4.  Todos os Membros deverão evitar  em suas relações internacionais  a  ameaça ou o uso da força contra a 
integridade territorial ou a dependência política de qualquer Estado, ou qualquer outra ação incompatível com os 
Propósitos das Nações Unidas.
5. Todos os Membros darão às Nações toda assistência em qualquer ação a que elas recorrerem de acordo com a 
presente Carta e se absterão de dar auxílio a qual Estado contra o qual as Nações Unidas agirem de modo 
preventivo ou coercitivo.
6. A Organização fará com que os Estados que não são Membros das Nações Unidas ajam de acordo com esses 
Princípios em tudo quanto for necessário à manutenção da paz e da segurança internacionais.
7. Nenhum dispositivo da presente Carta autorizará as Nações Unidas a intervirem em assuntos que dependam 
essencialmente da jurisdição de qualquer Estado ou obrigará os Membros a submeterem tais assuntos a uma 
solução, nos termos da presente Carta; este princípio, porém, não prejudicará a aplicação das medidas coercitivas 
constantes do Capitulo VII.  



(sinal de reprovação política da conduta) combinados ou não com embargos econômicos, que, 

por si só, já provocam danos devastadores para o Estado que os sofre.

No entanto, a possibilidade de se jurisdicizar a reação contra tais ilícitos contava com 

um sério obstáculo, a idéia de soberania do Estado Nacional. A idéia sustentava a noção de 

preservação de identidade nacional, os preceitos jurídicos internos, os valores reconhecidos, 

algo individualizado de um Estado que poderia contrapor-se ao posicionamento de outros 

Estados.

Um  verdadeiro  dilema  aparecia  sobre  o  que  deveria  prevalecer:  a  cooperação 

internacional em vista dos propósitos da ONU ou a vontade soberana do Estado em dizer o 

que é direito, como aplicá-lo e como atribuir conseqüências às condutas tidas como ilícitas, 

ainda que o bem lesado fosse o mais precioso, como o direito à vida, o direito a se relacionar 

com as pessoas de mesma origem étnica, o direito à preservação das tradições folclóricas, dos 

costumes, o mínimo de valores internacionalmente reconhecido à personalidade humana. A 

internacionalização  dos  direitos  humanos  emergia  como  uma  situação  de  relevância 

generalizada em contraposição à ultrapassada idéia de soberania absoluta do Estado Nacional.

De alguma forma, ao mesmo tempo em que os tribunais penais internacionais ad hoc 

existiam  e  podiam  ser  comprovados,  o  sentimento  de  justiça  da  sociedade  internacional 

permanecia  insatisfeito.  Seja  uma justiça  aristotélica8,  seja  uma justiça  jurídico-positivista 

kelseniana9, ou qualquer outro conceito de justiça que lhe faça jus à caracterização de termo 
8 “[1129 a] No que diz respeito à justiça e à injustiça devemos indagar com que espécie de ações se relacionam 
elas,  que  espécie  de  meio-termo  é  a  justiça,  e  entre  que  extremos  o  ato  justo  é  o  meio-[5]termo.  Nossa 
investigação se desenvolverá dentre da mesma linha que as discussões anteriores.
Segundo a opinião geral, a justiça é aquela disposição de caráter que torna as pessoas propensas a fazer o que é 
justo; e de modo análogo, a injustiça [10] é a disposição que leva as pessoas a agir injustamente e a desejar o que 
é injusto. Adotemos, também nós, essa definição como base geral.” (ARISTÓTELES, 2004, p.103).
9

 “O que realmente significa dizer que uma ordem social é justa? Significa que essa ordem regula a conduta dos 
homens de modo satisfatório a todos, ou seja, que todos os homens encontram nela a sua felicidade. O anseio por 
justiça é o eterno anseio do homem pela felicidade.  É a felicidade que o homem não pode encontrar como 
indivíduo isolado e que, portanto, procura em sociedade. A justiça é a felicidade social.” (KELSEN, 1998, p.9).



multívoco, os ilícitos instabilizadores da ordem internacional, ou seja, aqueles mais danosos a 

bens jurídicos fundamentais deveriam ser submetidos a uma jurisdição internacional. Porém, 

faltava  a  internacionalização  de  princípios  de  direito  penal  aceitos  pelas  legislações,  pela 

doutrina e pelas jurisprudências da maioria dos países (COMPARATO, 2004, p.458). 

Para  se  alcançar  um ideal  universal  de justiça,  a  História  registra  uma relação de 

experiências  de tribunais  penais  internacionais  ad hoc,  tais  como:  o  de Nuremberg,  o  de 

Tóquio, o da ex-Iugoslávia e o de Ruanda. Em linhas gerais, o tribunal penal internacional ad 

hoc é criado para julgar condutas já ocorridas, consideradas como ilícitos os mais graves e 

instabilizadores da ordem internacional e que, portanto, não devem permanecer impunes. 

Em vista da doutrina penalista vigente, essa busca em punir as condutas tidas as mais 

graves termina por utilizar meios tão reprováveis quanto às próprias condutas julgadas. O 

tribunal penal internacional ad hoc não tipifica previamente as condutas, ou pior, retroage no 

tempo para alcançar condutas perpetradas antes da sua criação.

A ação julgadora se torna tão ilimitada quanto à ação julgada. Isso não condiz com o 

direito  penal  contemporâneo10.  Nesses  termos,  pode-se  entender  os  tribunais  penais 

internacionais  ad  hoc como  uma  falsa  aplicação  de  justiça  pelos  vitoriosos11.  Pendente, 

portanto,  o  critério  de  legitimidade.  A  legitimidade  no  sentido  de  obediência  obtida 

voluntariamente (ADEODATO, 1989, p.56). Já que não se cogita o exercício puro e simples 

do poder, caracterizado pelo uso indistinto da força para se fazer valer a vontade própria. Os 

tribunais penais internacionais ad hoc têm o viés típico da dominação no sentido weberiano. 

10 O direito penal contemporâneo é o direito penal consolidado na Idade Contemporânea, ou seja, a partir das 
Revoluções liberais Francesa e Americana. Esse direito penal contemporâneo passa a ser construído em reação 
aos abusos cometidos na Idade Média e na Idade Moderna, com as monarquias absolutistas.
11 A acusação presente no Tribunal de Nuremberg foi um colegiado dos vitoriosos. EUA, Inglaterra, URSS e 
França julgaram a Alemanha nazista pelos crimes perpetrados na Segunda Grande Guerra. O Tribunal de Tóquio 
ficou responsável  pelo julgamento dos japoneses  pelos  atos  práticos na chamada Guerra do Pacífico,  como 
ficaram conhecidas as batalhas entre Japão e EUA na região do Oceano Pacífico.  



Isso significa que o exercício do poder permanece acobertado por um peculiar manto retórico 

de  uma  pretendida  legitimidade,  pretensão  essa  calcada  em  ideais  de  legalidade,  de 

racionalidade e de carisma (WEBER, 1982, p.172). O TPI surge para encerrar essa lacuna de 

legitimidade12.

A  jurisdição  do  TPI  é  complementar  às  jurisdições  estatais  quanto  à  repressão  a 

crimes13 de  alcance  internacional,  que  atravessam  fronteiras  e  instabilizam  a  ordem 

internacional.  São  eles:  os  crimes  de  lesa  humanidade,  os  crimes  de  guerra,  o  crime  de 

genocídio e  os  crimes  de agressão.  Os crimes de agressão,  no entanto,  ainda pendem de 

discussão e estão sujeitos à tipificação posterior via tratado internacional também (artigo 5º, 

item  2,  do  Estatuto  do  TPI).  Perceba-se  então  a  tipificação  das  condutas  e  de  penas, 

consagração  dos  princípios:  nullum  crimen,  nulla  poena,  sine  lege  (artigos  22  e  23  do 

Estatuto), a competência previamente estabelecida (ratione temporis e  ratione materiae), a 

irretroatividade (artigo 11, item 1), a permanência do “Tribunal” no tempo, sem se olvidar das 

regras estabelecidas para a organização do mesmo.   

Isso posto, o objetivo geral do presente trabalho é apresentar o TPI como mais um 

mecanismo de proteção dos direitos humanos inserido no sistema internacional de proteção 

dos direitos humanos. Como objetivo específico, a responsabilidade criminal internacional da 

pessoa humana é analisada sob a perspectiva dos direitos humanos, da internacionalização do 

direito penal e da relativização da soberania estatal.

12 A lacuna de legitimidade que o TPI vem encerrar diz respeito à aplicação dos princípios do direito penal 
contemporâneo no sistema internacional de proteção dos direitos humanos. Antes do TPI, não havia um conjunto 
de condutas típicas, antijurídicas e culpáveis que autorizasse a aplicação de sanções tão duras, como a sanção 
penal é de praxe, sem a violação dos direitos humanos das pessoas humanas postas sob julgamento. 
13 Na seara penalista,  a  conduta relevante  é  a  infração penal.  Ela  (a infração penal)  se divide em espécies, 
chamadas de crime, de delito ou de contravenção. Para os seguidores da divisão tripartida, cada uma dessas 
espécies representa uma graduação da gravidade da infração penal. Para os seguidores da divisão bipartida ou 
dicotômica, crime e delito são sinônimos e juntamente com as contravenções formam as duas espécies do gênero 
infração penal (BITENCOURT, 2000, p.144). Feita essa ressalva, para efeitos desse trabalho, o crime é tratado 
especificamente como referência à infração penal.



Logo,  o  TPI  é  o  fenômeno  concreto  abordado  neste  trabalho,  um tribunal  penal 

internacional  permanente,  com  aspirações  de  supranacionalidade,  com  características  e 

fundamentos próprios diferenciados dos tribunais penais internacionais ad hoc existentes até 

então. Como símbolo maior da constituição do TPI, a responsabilidade criminal internacional 

da  pessoa  humana  aparece  como  resultado  de  um  processo  evolutivo  marcado  pela 

consolidação  dos  direitos  humanos,  pela  internacionalização  do  direito  penal  e  pela 

relativização da soberania estatal.

Nesse ponto, apesar de não haver a cobrança ao mestrando de inovar o mundo das 

idéias,  o tema é recente e pouco debatido. Isso impede a apresentação de um material  de 

pesquisa  muito  vasto,  no  entanto,  torna  atraente  a  idéia  sobre  a  proximidade  entre  uma 

dissertação de mestrado e uma tese de doutorado (ADEODATO, 1997, p.204).

O TPI é um assunto presente que merece ser estudado, principalmente, pelas bancas 

das  faculdades  de  direito  que  têm o  privilégio,  presentemente,  de  contar  com uma  área 

específica  para  direito  internacional  público.  É  mais  uma  especificidade  das  relações 

transnacionais sob a ótica da academia14.

Nesse sentido, é válido reservar algumas palavras para os meios de elaboração desse 

conhecimento específico, um espaço para a metodologia a ser empregada nesse trabalho.

O conhecimento é resultado do seu tempo. O cientista social é fruto dos valores e dos 

preconceitos de sua época, do conhecimento disponível no seu tempo, da criatividade que lhe 

permitirá  a  produção de  novo conhecimento,  da política  para  educação do  país  onde ele 

trabalha, do acesso aos meios materiais para desenvolvimento da pesquisa, enfim, o cientista 

social é cercado por uma série de variáveis que o influenciam no processo de pesquisa. O 

14 Academia,  do latim  academia,  escola platônica na antiguidade. Lugar onde se ensina; estabelecimento de 
instrução  superior;  sociedades  de  eruditos,  artistas  ou  literatos;  qualquer  sociedade  particular  com  caráter 
científico, artístico, literário ou recreativo (FERNANDES, LUFT, GUIMARÃES, 1993, p.80).



trabalho teórico recebe a influência do tempo e do espaço a que pertence a pessoa que o 

elaborou (ALEXANDER, 2000, p.11). 

A tese da imparcialidade parece, cada vez mais, enfraquecida à medida que se afasta a 

exigência do cientista social ser uma pessoa desprovida de qualquer influência axiológica no 

exercício da pesquisa. Por outro lado, a isenção exige do cientista social a atitude de não 

trabalhar apenas com os argumentos favoráveis a sua hipótese. 

Daí, deve-se distinguir as duas frentes de trabalho da pessoa com formação em direito: 

a científica e a de parecerista. Como resultado do trabalho do cientista, o trabalho acadêmico 

exige um comportamento isento. O cientista não está proibido de defender um ponto de vista, 

a sua hipótese efetivamente, porém ele não pode ignorar todos os argumentos favoráveis e 

contrários sob pena do trabalho científico perder o propósito e se tornar um mero discurso 

ideológico. Já o trabalho de parecerista é típico do operador do direito. Nesse caso, não há que 

se falar em isenção. Ao contrário, existe de fato, a defesa dos interesses de um cliente em 

detrimento dos interesses da parte adversária. Aí sim o operador do direito tem a obrigação de 

tomar  a  melhor  posição  em  favor  do  cliente,  buscar  todo  o  lastro  legal,  doutrinário  e 

jurisprudencial para a fundamentação de seus argumentos e, principalmente, para ganhar a 

demanda,  sob  pena  de  se  tornar  um  profissional  desidioso  ou  até  mesmo  incompetente 

(OLIVEIRA, 2004, pp. 140-142).

A  objetividade  da  ciência  não  se  confunde  com  a  objetividade  do  cientista.  A 

objetividade da ciência provém da aplicação objetiva do método, da obediência às regras para 

a coleção e para a análise das informações a serem trabalhadas na pesquisa de forma a propor 

soluções para certos problemas. Uma solução científica expõe-se a críticas, à refutação. Fora 

dessa particularidade, não há solução científica (POPPER, 1978, p.16). Há, no entanto, outra 



forma de conhecimento que não o científico, haja vista o método não ser uma exclusividade 

da ciência.

A objetividade do cientista, por outro lado, está calcada no trabalho isento em prol da 

hipótese  defendida.  Há  ciência  na  aplicação  correta  do  método,  seguida  da  coleção  das 

informações  pertinentes  à  tese.  Porém,  se  o  cientista  percebe  que,  entre  as  informações 

coletadas, uma nega sua tese e, conseqüentemente, descarta-a, a solução alcançada não será 

uma solução científica porque carece de refutabilidade, será, na verdade, um mero discurso 

não científico, ou ideológico, como já dito (OLIVEIRA, 2004, p.140).

Em se  tratando  de  um trabalho  científico,  a  coleta  de  informações,  a  análise  e  a 

interpretação das mesmas exigem um certo rigor, um método, uma sistematização para tornar 

o conhecimento científico adquirido real,  verificável e refutável  (LAKATOS, MARCONI, 

1991, p.15). Assim, o método aplicado a esta dissertação de mestrado é o dedutivo.

Tem-se um problema cientificamente apresentado, conseqüentemente, busca-se uma 

solução científica. Para tanto, o método dedutivo segue um encadeamento lógico desde as 

premissas até a solução proposta. As premissas são apresentadas e criticadas. À medida que 

sobressaiam às críticas apresentadas, as premissas são consideradas verdadeiras. A verdade 

extraída dessas premissas é transmitida até a conclusão que, portanto, também será verdadeira 

porque é o resultado de uma dedução válida calcada nas premissas. É o sistema de crítica do 

método dedutivo.

Décima-quinta tese: A função mais importante da pura lógica dedutiva é a de um 
sistema de crítica.
Décima-sexta tese: A lógica dedutiva é a teoria da validade das deduções lógicas ou 
da  relação  de  conseqüência  lógica.  Uma condição  necessária  e  decisiva  para  a 
validade de uma conseqüência lógica é a seguinte: se as premissas de uma dedução 
válida são verdadeiras, então a conclusão deve também ser verdadeira (POPPER, 
1978, p.26).     

Parte-se de três premissas. A primeira: a importância contínua adquirida pelos direitos 

humanos no contexto da sociedade internacional exige a criação de mecanismos de defesa 



dentro  de  um  sistema  internacional  de  proteção  dos  direitos  humanos.  A  segunda:  a 

necessidade de internacionalização do direito penal,  ou melhor,  a necessidade de se  criar 

regras  e  princípios  de  direito  penal  previamente  estabelecidos  a  fim  de  se  combater 

criminalmente as condutas que desestabilizam a ordem internacional. Por fim, a relativização 

da soberania estatal que não mais concebe o Estado como única fonte emanadora do direito. 

Dessa forma, qual é a importância do TPI no contexto de uma justiça internacional 

voltada pra a proteção dos direitos humanos? A hipótese de trabalho está na constituição da 

responsabilidade criminal internacional da pessoa humana a partir de um processo evolutivo 

de  consolidação  dos  direitos  humanos,  da  internacionalização  do  direito  penal  e  da 

relativização da soberania estatal. Esse traço de originalidade do TPI em relação aos demais 

tribunais  penais  internacionais  ad  hoc está  baseado  em  bens  jurídicos  tutelados 

internacionalmente, na tipificação estrita de condutas e na previsão de sanções penais.     

Com isso, pretende-se provar que sendo verdadeira a hipótese formulada a partir das 

três premissas, deduz-se que a constituição de um tribunal penal internacional permanente só 

se tornou possível com a constituição de um sistema internacional de direitos humanos, que 

oferece  um  substrato  político  de  quais  bens  merecem  tutela  jurídica,  com  a 

internacionalização  do  direito  penal  a  partir  de  uma  fonte  convencional  de  direito 

internacional público e com a relativização da soberania estatal. 

Ao contrário, o método indutivo não conduziria eficientemente essa pesquisa. Esse 

tipo específico de método estende o conteúdo das premissas, trazendo para a conclusão um 

certo grau de incerteza. As experiências particulares passam a dar substrato ao conhecimento 

muito  mais  amplo  que  as  premissas  de  fato  podem garantir.  Então,  se  as  premissas  são 

verdadeiras, a solução proposta pode ser verdadeira de acordo com o método indutivo. Dessa 



forma, uma parte ou, talvez, o todo do sistema normativo previsto no Estatuto do Tribunal 

Penal Internacional poderia se mostrar carente dos dois elementos que emprestam fundamento 

ao TPI: a proteção internacional aos direitos humanos e o direito penal internacional. Assim 

sendo, o TPI não seria um tribunal diferente dos tribunais penais internacionais  ad hoc de 

outrora e isso não é o objetivo da sociedade internacional presentemente. 

Trata-se  de  uma  finalidade  a  ser  buscada.  Enquanto  os  argumentos  do  método 

dedutivo buscam explicar o conteúdo das premissas, os argumentos do método indutivo têm o 

propósito de ampliar o alcance das premissas, concluindo por um conhecimento mais amplo 

do que o conteúdo das premissas pode garantir (LAKATOS, MARCONI, 1991, p.57).

Quanto às técnicas de pesquisa, por sua vez, elas são variadas, porém, nem todas as 

técnicas conhecidas serão os meios de coleta de informações necessárias para a configuração 

da hipótese e da conclusão pertinentes a esta dissertação de mestrado.

A pesquisa em direito envolve, via de regra, dogmas como ponto de partida para o 

estudo. Existe o fato social (o ser), existe a repercussão desse fato social no direito (o dever 

ser). Logo, o trabalho do pesquisador em direito baseia-se, em princípio, na normatização do 

fato social, as leis (lato sensu), os costumes, os tratados internacionais, os princípios gerais do 

direito,  os atos administrativos,  os contratos,  os atos unilaterais  de vontade,  por exemplo. 

Além disso, a doutrina, os julgados e a jurisprudência firmada nos tribunais dão ao operador 

do direito uma idéia de como os conceitos jurídicos estão sendo aplicados em concreto. Logo, 

a principal fonte de informações para essa dissertação de mestrado é a pesquisa documental 

indireta (MARCONI; LAKATOS, 1996, pp.57-75), ou seja, a técnica de pesquisa documental 

e bibliográfica.



Nesse universo, estão, principalmente, os artigos de revistas especializadas nacionais e 

internacionais.  Essas revistas têm conteúdo direcionado e atualizado mais freqüentemente. 

Secundariamente,  aparecem os manuais,  comumente de conteúdo mais  genérico. Decisões 

jurídicas relacionadas à jurisdição do TPI podem ser também analisadas caso sejam prolatadas 

no decorrer do tempo previsto para a pesquisa15.

Isso se mostra suficiente, já que a pesquisa com texto permite uma análise de conteúdo 

e  argumentativa  capaz  de  demonstrar  uma  inter-relação  entre  conteúdo  e  continente, 

respectivamente, entre o Tribunal Penal Internacional, os direitos humanos e o direito penal 

internacional. 

Quanto às demais técnicas de pesquisa, elas não parecem ser as melhores fontes de 

informações  em  vista  do  tempo  disponível  para  a  conclusão  deste  trabalho  (dois  anos 

improrrogáveis16).

Segundo levantamento realizado em 2002, a falta de tempo para o pós-graduando em 

direito não é um problema tão recente assim. O mestrando em direito, que tem dificuldades 

em receber bolsa de incentivo à pesquisa, via de regra, busca a sua manutenção material como 

operador do direito naquilo chamado por Luciano Oliveira de “burocracia judiciária”, ou seja, 

o  exercício  da  prática  judiciária  na  condição  de  advogados,  de  juízes,  de  membros  do 

Ministério  Público,  de  servidores  públicos,  de  delegados  de  polícia  (OLIVEIRA,  2004, 

pp.145-146).

A documentação direta (pesquisa de campo e de laboratório) permite a observação de 

fenômenos em duas vertentes: a ocorrência espontânea (pesquisa de campo) e sob controle 

15 Por serem representações sobre as primeiras notícias-crimes que o TPI recebeu, não há ainda uma noção do 
tempo necessário para a conclusão de todo rito previsto no Estatuto do TR/98. 
16 Esse prazo de dois anos improrrogáveis está previsto no cronograma de pesquisa declarada no projeto de 
dissertação de mestrado apresentado na ocasião de realização do concurso de seleção para a Pós-Graduação em 
Direito pela Universidade Federal de Pernambuco no período de março a abril de 2005. O referido projeto foi 
aprovado por se amoldar aos requisitos exigidos pelo Colegiado da dita Pós-Graduação. 



(pesquisa de laboratório). A observação dá a oportunidade ao pesquisador de participar da 

realidade pesquisada, ou como membro da comunidade, já devidamente familiarizado com o 

comportamento habitual dessa comunidade, ou então um terceiro não-membro que passa a 

viver a comunidade para poder se aproximar da realidade pesquisada. Por fim, a entrevista, 

técnica muito complexa, pois demanda tempo, alto investimento material e pessoal, além de 

estar  submetida  a  uma  série  de  limitações  de  caráter  ético  em  vista  das  perguntas  aos 

entrevistados (MARCONI; LAKATOS, 1996, pp.75-87). 

Dessas  técnicas  de  pesquisas  elencadas,  todas  demandam  tempo  prolongado  de 

pesquisa  e  tempo é um bem escasso.  Porém,  o maior  empecilho  para a  aplicação dessas 

técnicas  é  o  seguinte:  essa  dissertação  de  mestrado  parte  da  análise  de  conhecimento  já 

existente,  prévio,  que  resultou  na  constituição  do  TPI,  via  TR/98,  enquanto  que,  da 

documentação direta à entrevista, a idéia principal é produzir conhecimento para se provar ou 

não as hipóteses em questão. Por conta disso, principalmente, essas técnicas não serão usadas 

nesse trabalho.      

Dessa  forma,  tem-se  por  tema  o  fato  histórico  da  Conferência  Diplomática  de 

Plenipotenciários  das  Nações  Unidas  em  1998,  cujos  debates  resultaram  no  Estatuto  do 

Tribunal Penal Internacional, uma corte criminal internacional permanente e supranacional.

Uma  vez  vigente  o  TR/98,  os  nacionais  de  um  Estado-parte  imputados  pelo 

cometimento do crime, bem como as condutas ocorridas nos territórios dos Estados-partes 

estão sujeitas à jurisdição do TPI no limite das condutas previamente tipificadas no TR/98 

(artigo 12, item 2, alíneas a e b do Estatuto).

Excepcionalmente, o Conselho de Segurança, com base no Capítulo VII da Carta das 

Nações  Unidas,  pode  provocar  a  jurisdição  do  TPI  independente  das  duas  primeiras 



condições. Além disso, os Estados-partes podem adotar uma opção de não se submeterem à 

jurisdição do Tribunal relativamente aos crimes do artigo 8º (crimes de guerra) pelo prazo de 

sete anos a contar da entrada em vigor do Estatuto (artigo 124).

Esse  é  o  modelo  de  jurisdição  previsto  no  TR/98:  complementar  às  jurisdições 

criminais nacionais porque, primeiramente, cabe aos Estados exercer sua jurisdição própria 

sobre o caso, e restrito, porque apenas contempla as condutas perpetradas por nacionais de um 

Estado-parte imputados do cometimento do crime, em cujo lugar se deu, seja território de 

Estado-parte do tratado (COMPARATO, 2004, pp.450-451).

O preâmbulo dos tratados em geral contribui de forma relevante para a interpretação 

do compromisso firmado (REZEK, 2002, pp.44-45). Quanto ao TR/98, o preâmbulo17 traz os 

motivos, as circunstâncias e os pressupostos que marcam o traço de legitimidade18 ao TPI.  Os 
17 Preâmbulo
Os Estados Partes no presente Estatuto.
Conscientes de que todos os povos estão unidos por laços comuns e de que suas culturas foram construídas 
sobre uma herança que partilham, e preocupados com o fato deste delicado mosaico poder vir a quebrar-se a 
qualquer instante,
Tendo presente que, no decurso deste século, milhões de crianças, homens e mulheres têm sido vítimas de 
atrocidades inimagináveis que chocam profundamente a consciência da humanidade,
Reconhecendo que crimes de uma tal gravidade constituem uma ameaça à paz, à segurança e ao bem-estar da 
humanidade,
Afirmando 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 em 
nível nacional e do reforço da cooperação internacional,
Decididos a por fim à impunidade dos autores desses crimes e a contribuir assim para a prevenção de tais 
crimes,
Relembrando que é dever de cada Estado exercer a respectiva jurisdição penal sobre os responsáveis por crimes 
internacionais,
Reafirmando os Objetivos e Princípios consignados na Carta das Nações Unidas e, em particular, que todos os 
Estados se devem abster de recorrer à ameaça ou ao uso da força, contra a integridade territorial ou a 
independência política de qualquer Estado, ou de atuar por qualquer outra forma incompatível com os Objetivos 
das Nações Unidas,
Salientando, a este propósito, que nada no presente Estatuto deverá ser entendido como autorizando qualquer 
Estado Parte a intervir em um conflito armado ou nos assuntos internos de qualquer Estado,
Determinados em perseguir este objetivo e no interesse das gerações presentes e vindouras, a criar um Tribunal 
Penal Internacional com caráter permanente e independente, no âmbito do sistema das Nações Unidas, e com 
jurisdição sobre os crimes de maior gravidade que afetem a comunidade internacional no seu conjunto,
Sublinhando que o Tribunal Penal Internacional, criado pelo presente Estatuto, será complementar às jurisdições 
penais nacionais,
Decididos a garantir o respeito duradouro pela efetivação da justiça internacional,
Convieram no seguinte: (...)
18 ADEODATO, 1989, p.55.



direitos humanos e o direito penal introduzido no âmbito da sociedade internacional são os 

dois principais elementos que emprestam conteúdo à matéria de fundo do TPI.

A  proteção  aos  direitos  humanos  vem gradativamente  sendo  objeto  de  legislação 

internacional  de  forma  a  serem  garantidos  a  todo  tempo.  O  dever  jurídico  do  Estado  é 

prevenir e reprimir as violações aos direitos humanos dentro do seu território.

Em vista de atos executórios ou de efeitos de certas condutas extrapolarem o território 

de um Estado, criando a sensação de impunidade para os imputados e, pondo em risco a 

estabilidade internacional, os laços de união entre os povos e a herança cultural comum19, o 

TPI se apresenta como um mecanismo apropriado para a proteção dos direitos humanos.   

Por fim, o trabalho ficou divido em cinco partes. A primeira parte diz respeito aos 

direitos  humanos  e  aos  mecanismos  internacionais  permanentes  de  caráter  não  penal 

existentes para proteção dos direitos humanos. A segunda parte consiste na relação entre o 

direito  penal  e  o  internacional  a  fim de  se  constituir  um ramo heterotópico  de  forma  a 

internacionalizar  o  direito  penal.  A  terceira  parte  diz  respeito  à  soberania,  à  mudança 

introduzida nesse instituto a partir da consolidação dos direitos humanos e à influência desse 

mesmo instituto na consolidação do ramo heterotópico penal-internacional. A quarta parte diz 

respeito ao processo evolutivo de construção da responsabilidade criminal internacional da 

pessoa humana. Ao final, o leitor se deparará com as considerações finais, onde se enquadrará 

o conteúdo das partes anteriores aos objetivos propostos.    

19 Preâmbulo do Estatuto de Roma de 1998.



1. Os Direitos Humanos_______________________________________________________

1.1. A pessoa humana como paradigma__________________________________________

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 trata inicialmente sobre como 

todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos20. Contudo, algumas passagens 

da  História  mostram a  flagrante  violação  da  dignidade  e  dos  direitos  inerentes  à  pessoa 

humana.

20 Parte primeira do artigo I da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948.



O movimento pela igualdade das pessoas é fruto da filosofia humanista moderna que 

reconheceu uma consciência e uma dignidade comuns aos seres humanos (RABENHORST, 

2001, p.14).

Antes disso, o homem não conseguia reconhecer seu semelhante pelo simples fato de 

ser homem. Isso foi um elemento de distinção dos homens em relação às demais espécies da 

natureza.  Alain  Finkienkraut  consegue  estarrecer  quando  diz  que  um  gato  consegue 

reconhecer outro gato pelo simples fato de ambos serem gatos, enquanto o homem apenas 

reconhece outro homem quando este  se enquadra nas condições draconianas estabelecidas 

pelo agrupamento social daquele primeiro homem (FINKIENKRAUT, 1998, p.09).

Com efeito,  os  discursos  presentes  no  Gênesis  e  na  teoria  do  homem  racional  e 

consciente  não  conseguem  oferecer  uma  unidade  final  que  se  possa  enquadrar  como 

categorial da pessoa humana em todo tempo e espaço, independentemente de restrições de 

qualquer ordem que apareçam, seja pelo sexo, pela opção religiosa, pela classificação social, 

enfim,  as  tais  condições  draconianas,  ou  elementos  outros  que  propiciem  semelhantes 

exceções.



Os termos da doutrina cristã21 seguem este entendimento. O Livro do Gênesis inicia 

com a narrativa de que nos primórdios, havia nada. Deus criou o céu e a terra. Em seguida, 

Ele criou a luz. Com isso, “nasceu” o dia para contrabalancear a noite, isto é, as trevas. Assim, 

pôde-se perceber o primeiro dia. No segundo, foi a vez do firmamento. O céu separou as 

águas umas das outras. E veio o mar e o solo. O solo permitiu o surgimento das plantas e das 

árvores  frutíferas.  E  vieram as  grãs  estrelas:  a  do  dia  e  a  da  noite.  Vieram  os  animais 

domésticos e os selvagens, os pássaros, os répteis e as aves (Gênesis, 1, 1-25).

No ponto máximo da criação, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança na 

vontade e na inteligência. Dessa forma, Ele, o Onipresente, Onisciente e Onipotente, poderia 

se  relacionar  com a  Sua  cria.  O  macho  e  a  fêmea22 foram abençoados  com a  graça  da 

fecundação, com a atribuição de se multiplicarem e com a prerrogativa de dominarem e de 

subjugarem toda a criação precedente, as plantas e os animais (Gênesis, 1, 26-28).

21 A escolha da teologia cristã para apresentar uma faceta da pessoa humana como paradigma não exclui a 
existência  de  outras  teologias  igualmente  aplicáveis  nesse  ponto.  Trata-se  de  se  apresentar  um  fenômeno 
ocidental por excelência a partir de uma teologia, a mais marcante no processo evolutivo ocidental. Ademais, a 
pessoa  humana e  os  direitos  humanos têm lastro  no  judaísmo,  no  islamismo,  no  budismo,  no  taoísmo,  no 
confucionismo e no marxismo.
No judaísmo, estão presentes valores inerentes aos direitos humanos, tais como: o clamor por justiça, a igualdade 
entre as pessoas, a solidariedade, a condenação da usura, o repouso dominical, por exemplo. No islamismo, o 
homem é tratado como vigário  de  Deus.  Além disso,  a  religião  islâmica  prega  a  universalidade  do gênero 
humano,  a  solidariedade  para  com  os  marginalizados,  a  supremacia  da  justiça,  a  liberdade  religiosa,  por 
exemplo. No budismo, a valorização das pessoas é incentivada a partir da realização dos atos virtuosos, ou seja, 
a partir da pregação da generosidade, da fraternidade, da justiça em busca de sociedade pacífica e perfeita. No 
taoísmo, parte-se da idéia de um Ser que é o Princípio de todas as coisas, o início e o fim, a partida e a chegada; 
o  homem como prolongamento  desse  Princípio.  Prega-se a  liberdade  das  pessoas  em detrimentos  dos  atos 
coativos. O confucionismo, por sua vez, prega a solidariedade, a virtude, a paz, o respeito e o amor entre as 
pessoas. A virtude da humanidade é uma obrigação de cada pessoa. O marxismo, como doutrina filosófica, 
social e econômica, desenvolve um sistema sócio-econômico “obcecado” pela dignidade humana, o povo liberto 
da  concepção  burguesa  de  liberdade  e  da  dominação  social  aparelhada  no  modelo  de  Estado  existente 
(HERKENHOFF, 1994, pp.37-47).       
22 Essa parte inicial do Antigo Testamento sugere que o homem é gênero do qual o macho e a fêmea, ou melhor, 
o homem e a mulher são espécies, sujeitos a um tratamento sem disparidades de benefícios até o acontecimento 
do pecado. 



O homem foi moldado a partir de um punhado de pó envolvido pelo sopro da vida 

expirado pelo Ser Supremo (Gênesis, 2, 7). A vida do homem é fruto da graça divina. Sem 

essa, o homem jamais existiria.

Mas logo a cria cai em desgraça. O episódio da tentação põe fim aos privilégios do 

homem e da mulher no paraíso. Ela foi condenada às dores do parto e à submissão ao homem; 

ele, a prover o seu sustento a partir do suor do seu rosto (Gênesis, 3, 16-19). Ainda assim, a 

criatura reconheceu a magnificência divina e cantou à Sua graça. Aos homens crentes em 

Deus, a recompensa é a vitória sobre os inimigos pagãos condenados à ruína perpétua pelos 

tribunais erigidos pelo Altíssimo (Salmos 8 e 9). 

No Novo Testamento, a fé em Deus e no seu filho Jesus é reforçada ainda mais como 

o  viés  libertário  do  homem.  O  evangelho  do  Apóstolo  João  apresenta  tal  discurso 

expressamente.  Jesus,  o  Ungido,  filho  de  Deus,  Ele  é  o  Caminho,  a  Verdade  e  a  Vida. 

Ninguém chegará ao Pai a não ser por Ele (João, 14, 6).

O  fato  de  o  homem  ser  imagem  e  semelhança  de  Deus  só  lhe  garantia  o 

reconhecimento da dignidade com a ratificação da fé no seu Criador. O desconhecimento e a 

negação  dessa  fé  motivaram  muitos  atos  de  intolerância  contra  o  Oriente,  contra  os 

alquimistas,  contras  as  bruxas,  contra  os  epiléticos  e  contra  os  indígenas,  por  exemplo, 

expressões  culturais  à  margem desse  pressuposto  divino  peculiar  do  homem.  Por  isso,  a 

escravidão e o colonialismo se mantiveram por séculos no Ocidente.

Por outro lado, a filosofia, no sentido de busca do conhecimento, de indagação, de 

reflexão, apresentou o homem23 sob a perspectiva de uma figura racional e consciente que 

apreende a realidade em torno de si.    
23 O homem está aqui em sentido amplo como sinônimo de uma categoria que inclui o homem propriamente, a 
mulher, a criança, independente de categorias sociais de cor ou classe social, por exemplo. 



Nos primórdios, a filosofia se ocupava da busca do ser essencialmente. Os primeiros 

filósofos não se preocupavam exatamente com a possibilidade de que o homem pode ou não 

conhecer  o  ser  e,  sim,  pressupunha-se  a  possibilidade  do  poder  conhecer.  Para  tanto, 

afirmava-se que o conhecimento sobre o ser é racional, e como o homem também o é, logo ele 

faz parte da realidade do mundo (CHAUÍ, 1999, pp.109-110).

A razão é palavra com repercussão tanto no latim como no grego. O significado dela 

guarda semelhança nessas duas ordens. Para o latim,  razão é  ratio;  para o grego, razão é 

logos. Ambos apontam para o ato de contar, de reunir, de medir, de separar, enfim, de pensar 

com ordem, proporcional, clara e compreensivamente. “Assim, na origem, razão é capacidade 

intelectual para pensar e exprimir correta e claramente, para pensar e dizer as coisas tais como 

são” (CHAUÍ, 1999, p.59).

Nesse sentido, cabe indagar-se se essa capacidade intelectual é uma característica inata 

(inatismo) ou adquirida pelo homem durante a vida (empirismo).

O fenômeno do inatismo possui uma corrente platônica e outra cartesiana. O inatismo 

platônico parte da idéia de que o homem já nasce com a razão e com as idéias verdadeiras. 

Apenas é preciso provocá-lo o raciocínio no momento certo e da forma correta para as idéias 

serem  relembradas  ao  invés  de  construídas.  Para  Platão,  o  homem  apenas  consegue 

reconhecer uma idéia verdadeira porque já nasce com a razão, esse poder de distinguir o 

verdadeiro do falso (CHAUÍ, 1999, pp.69-70).

O outro lado do inatismo, o inatismo cartesiano parte da idéia de que o espírito do 

homem tem três tipos de idéias: as idéias adventícias, aquelas originadas das sensações e das 

lembranças, geralmente idéias falsas, distorções da realidade; as idéias fictícias são aquelas 

advindas da imaginação.  As fábulas infantis estão repletas delas: duendes, unicórnios, por 



exemplo. E as idéias inatas são aquelas isentas de qualquer influência sensorial ou fictícia na 

sua composição porque são inteiramente racionais,  já nascem com o homem como marca 

divina que o permite “enxergar” a verdade (CHAUÍ, 1999, pp.70-71).

Na contramão do inatismo, o empirismo defende a experiência como o meio para o 

homem adquirir a razão. A experiência parte das idéias reunidas a partir dos sentidos. Aquilo 

visto,  ouvido,  tocado,  sorvido,  inalado,  tudo  se  combina  na  memória  e  a  razão  apenas 

organiza as informações colhidas para gerar pensamentos (CHAUÍ, 1999, p.72).

A razão, sendo inata ou adquirida, importa ela (a razão) por ser apresentada como uma 

característica inerente ao homem, como a consciência também o é.

A consciência é “a capacidade humana para conhecer, para saber que conhece e para 

saber o que sabe que conhece” (CHAUÍ, 1999, p.117). Essa capacidade para conhecer e para 

perceber que conheceu pode ser vista a partir do eu, da pessoa, do cidadão e do sujeito.

O eu é a consciência psicológica do homem, a maneira particular como cada um sente 

o mundo e a si mesmo. A pessoa é a consciência ética e moral, a maneira como o homem lida 

com a liberdade e como ele se amolda aos valores presentes no agrupamento social a que 

pertence. O cidadão é a consciência política, a relação do homem, como membro de uma 

classe social, com as leis, com os direitos e com os deveres. Percebe-se que a consciência 

moral e a política são duas vertentes para uma mesma relação, ou seja, do homem com o seu 

grupo social. Por fim, o sujeito é fusão dessas três consciências, é homem capaz de reflexão, 

ou melhor, capaz de analisar sobre si e sobre o mundo, conseqüentemente, capaz de perceber 

as  nuances  do  mundo  natural  e  de  propor  modelos  de  condutas  para  o  mundo  cultural 

(CHAUÍ, 1999, pp.117-118).      



A idéia do homem racional e consciente não consegue fazer reconhecer a dignidade a 

todos  os  homens  indistintamente,  estes  como  destinatários  de  direitos.  O  nascituro  e  os 

oligofrênicos não podem expressar seus pensamentos ordenadamente24, logo se a razão é inata 

ou adquirida, essa questão não lhes diz respeito. Na realidade, esse discurso os vislumbra 

como destinatários de respeito e de dignidade por uma mera pressuposição de racionalidade 

inerente  ao  homem,  independente  da  possibilidade  de  expressá-la.  Como  alvo  de 

preconceitos, as mulheres permaneceram fora das decisões políticas das sociedades por muito 

tempo na História. Quanto aos direitos trabalhistas, ainda hoje, elas são desprestigiadas em 

relação aos homens. Os escravos eram considerados desprovidos do dom da razão, por isso 

eram considerados como bens materiais passíveis de serem colacionados patrimonialmente.   

Assim sendo,  esses  discursos  que  tentaram apresentar  características  universais  ao 

homem,  ao  final,  mantinham  um  universo  considerável  de  excluídos,  sendo,  portanto 

parcialmente  úteis  para a  definição de homem como destinatário  de uma dignidade a ser 

respeitada.

Paralelamente ao discurso presente no Gênesis e no homem racional e consciente, o 

conhecimento científico aparece fundamentalmente. Não é de estranhar que novas temáticas 

sejam retomadas em uma perspectiva que compreende tais elementos. A genética desenvolve 

os estudos sobre o genoma humano e descobre um traço comum entre homens, mulheres, 

crianças e idosos, independente de uma qualificação sobre sexo, sobre cor, sobre religião ou 

sobre qualquer outra possibilidade de discriminação percebida nos grupos sociais. O homem 

pôde ser enquadrado em uma categoria isenta de juízos de valor.

24 O efeito jurídico dessa afirmação está na inimputabilidade penal por exemplo. O nascituro e o oligofrênico não 
detêm a capacidade de serem imputáveis, ou seja, eles não dispõem das qualidades pessoais necessárias que 
autorizem uma censura pessoal aos seus atos. A pessoa imputada de uma ação criminosa é aquela com plena 
liberdade de entendimento e de vontade (BRANDÃO, 2003, p.163).   



A descoberta do DNA foi publicada na Revista  Nature em 25 de abril de 1953. A 

façanha  coube  aos  cientistas  de  Cambridge:  Francis  Crick,  James  Watson  e  Maurice 

Wilkins25. Nenhuma apreciação moral, meramente científica foi feita.

Os  seres  humanos  são 99,99% idênticos  entre  si  do  ponto de  vista  genético.  Isso 

significa que, independentemente de raça ou de qualquer outro meio classificatório,  existe 

uma espécie ser humana sem outra igual na natureza, passível de identificação a partir da sua 

estrutura genética específica. O Projeto Genoma concluiu que o DNA humano tem cerca de 

30.000  genes.  A  diferenciação  entre  as  pessoas  é  apenas  por  conta  da  infinidade  de 

combinações possíveis entre esses genes.  

A descoberta do DNA veio,  juntamente com o discurso de uma ética baseada nos 

valores e não nos objetos e nas ações, para traçar um perfil do homem como destinatário de 

uma dignidade.

O pensamento filosófico presente reagiu ao processo de despersonalização do homem 

provocado pela vida mecanizada da sociedade do século XX. Essa linha de pensamento faz 

um retorno ao movimento estóico e kantista praticamente.

O  estoicismo  trata  de  firmar  os  princípios  do  cosmopolitismo,  principalmente, 

evocando a liberdade e a igualdade como valores inatos ao homem, portanto convalidada por 

uma lei natural superior à lei da polis (RABENHORST, 2001, p.23). As idéias centrais são a 

dignidade do homem e a unidade substancial humana, inconfundível com a aparência corporal 

e com os papéis sociais de cada um (COMPARATO, 2004, p.16). 

25 A descoberta do DNA e o projeto genoma. Editorial da Revista da Associação Médica Brasileira. Volume 51, 
n.  1,  São  Paulo,  Jan/Fev  2005.  Disponível  em:  <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-
42302005000100001&script=sci_arttext>. Acesso em: 26 de agosto de 2006.

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-42302005000100001&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-42302005000100001&script=sci_arttext


O postulado ético kantiano definia a pessoa como um fim em si mesmo porque a sua 

racionalidade permite expressar a vontade que é a razão prática. Diferentemente,  os entes 

irracionais têm valor relativo, pois são meios a serviço da vontade (COMPARATO, 2004, 

p.21).      

Esse traço biológico comum da espécie humana associado à idéia da autonomia do 

sujeito, ambos permitiram definir o homem como destinatário de uma dignidade e de direitos 

e acolher doravante a expressão pessoa humana, enfim.      

1.2. O princípio da dignidade humana___________________________________________ 

O paradigma de proteção à pessoa humana como ser portador de direitos a serem 

respeitados difundiu outro paradigma nas relações sociais: o princípio da dignidade humana. 

Na verdade, esse princípio se põe como corolário do discurso de proteção à pessoa humana.

A Declaração da Filadélfia de 1944 foi o primeiro instrumento internacional a tratar 

sobre  a  dignidade humana (MELLO, 2004a,  p.866),  ou melhor,  não  desenvolveu,  mas  já 

mencionou o tema.

Esse  contexto  é  muito  recente.  Para  se  perceber  a  importância  em  torno  desse 

princípio, é necessário rever fatos passados, pelo menos, ilustrativamente, sem a audácia de se 

valer  do  rigor  do  método  aplicável  ao  conhecimento  histórico-científico.  Para  tanto,  a 

experiência penalista é válida e suficiente. Aliás, este trabalho se vale de fatos históricos com 

intuito apenas de firmar institutos e instituições no tempo. Efetivamente, não se trata de um 

trabalho de um historiador do direito penal. 



A  marca  deixada  pelo  direito  penal  primitivo,  considerado  aquele  direito  penal 

anterior à consolidação do princípio da dignidade humana é o do suplício e a da famigerada 

punição sem limites.

O suplício dos condenados encontra registro na seguinte descrição:

[Damiens fora condenado, a 2 de março de 1757], a pedir perdão publicamente 
diante  da  porta  principal  da  Igreja  de  Paris  [aonde  devia  ser]  levado  e 
acompanhado numa carroça,  nu,  de  camisola,  carregando  uma tocha,  de  cera 
acesa de duas libras; [em seguida], na dita carroça, na praça de Grève, e sobre um 
patíbulo que aí será erguido, atenazado nos mamilos, braços, coxas e barrigas das 
pernas,  sua mão direita  segurando a faca com que cometeu o dito  parricídio, 
queimada com fogo de enxofre, e às partes em que será atenazado se aplicarão 
chumbo  derretido,  óleo  fervente,  piche  em  fogo,  cera  e  enxofre  derretidos 
conjuntamente,  e  a  seguir  seu  corpo será  puxado  e  desmembrado  por  quatro 
cavalos e seus membros e corpo consumidos ao fogo, reduzidos a cinzas, e suas 
cinzas lançadas ao vento (FOUCAULT, 2005, p.09).

Da mesma forma, o risco inerente à punição sem limites é registrado:

Revoltante, visto da perspectiva do povo, onde ele revela a tirania, o excesso, a 
sede  de  vingança  e  o  “cruel  prazer  de  punir”.  Vergonhoso,  considerado  da 
perspectiva  da  vítima,  reduzida  ao  desespero  e  da  qual  ainda  se  espera  que 
bendiga “o céu e seus juízes por quem parece abandonada”. Perigoso de qualquer 
modo, pelo apoio que nele encontram, uma contra a outra, a violência do rei e do 
povo. Como se o poder soberano não visse, nessa emulação de atrocidades, um 
desafio que ele mesmo lança e que poderá ser aceito um dia: acostumado a “ver 
correr  sangue”,  o  povo aprende rápido que “só pode se vingar  com sangue”. 
(FOUCAULT, 2005, p.63).       

A Idade Contemporânea é “inaugurada”26, segundo a historiografia tradicional, em 

14  de  julho  1789  com a  tomada  da  Bastilha  (fato  marcante  no  processo  revolucionário 

francês) pelos revolucionários comandados por Marat, por Danton e por Robespiere.

A  famosa  prisão  era  símbolo  do  absolutismo  francês,  clausura  de  todos  os 

oposicionistas  (excepcionalmente,  alguns nobres  e  cléricos e,  majoritariamente,  populares, 

membros  do  Terceiro  Estado)  que  ousassem,  de  qualquer  forma,  atentar  contra  o  poder 

absoluto da monarquia francesa.

26 “A Revolução Francesa é um dos grandes acontecimentos históricos do mundo contemporâneo, representando 
uma verdadeira encruzilhada de correntes sociais, políticas e econômicas que repercutiram por regiões muito 
além da França. É utilizada,  tradicionalmente, para assinalar o início da Época Contemporânea.” (COTRIM, 
1992, p.152).  



Com efeito, as Revoluções Francesa (1789) e Norte-Americana (1776)27 vêm pôr um 

fim a séculos de abusos cometidos contra a pessoa humana. Na Idade Média (período de 

descentralização política) e na Idade Moderna (período do absolutismo político), toda sorte de 

violações à vida, à integridade física, à propriedade, à organização familiar, ocorreu em favor 

de paradigmas que não contemplavam a pessoa humana.

Antes disso,  na Idade Média,  o poder político e econômico estão esfacelados.  O 

feudalismo toma forma (COMPARATO, 2004, p.44).  A invasão dos povos bárbaros28 faz 

“cair” o Império Romano do Ocidente. Um clima de insegurança recai sobre a Europa. Não há 

autoridade  central  suficientemente  forte.  As  relações  comerciais  ficam  impossibilitadas 

devido aos saques e ao alto custo de manutenção das rotas comerciais até existentes. Então as 

pessoas são forçadas a buscar segurança, moradia e alimentação nos feudos.

A retirada das pessoas para os feudos forma uma nova sociedade com características 

romanas e  germânicas.  O trabalho servil  do colonato e  a  fragmentação do poder  político 

(elementos romanos) e a economia agropastoril, o  comitatus (relação de fidelidade entre o 

chefe militar e seus guerreiros) e o beneficium (possessões de terra oferecidas aos guerreiros 

pelo esforço de guerra), elementos germânicos. Não havia mobilidade social, a sociedade era 

organizada  em estamentos.  Nascido  nobre,  nobre  morreria;  nascido servo,  servo  morreria 

(COTRIM, 1992, p.81).

27 Apesar do forte traço libertário comum dessas duas revoluções, elas se diferenciam. A Revolução Norte-
Americana buscou uma independência política em relação à metrópole Inglaterra através da aplicação de uma 
espécie de reciprocidade. Os norte-americanos estenderam para si uma prerrogativa exclusivamente inglesa, isto 
é, já que os americanos não participam da vida política na Inglaterra, os ingleses não devem participar da vida 
política na América do Norte. Uma idéia tão simples e de sucesso. Já a Revolução Francesa quebra um status  
quo em defesa  de  um outro.  O modelo político  do  Antigo  Regime é  afastado  e  substituído  por  outro  que 
reconhecesse  a  igualdade  jurídica  entre  as  pessoas.  Daí,  a  pretensão  universalista  da  Revolução  Francesa 
(RABENHORST, 2001, pp.35-36). É o movimento em prol da igualdade jurídica que foi tomando forma com o 
pré-estabelecimento de condutas criminosas e respectivas sanções a fim de se evitar tratamento diferenciado.   
28 Anglos e saxões, visigodos, ostrogodos, vândalos, francos, servos e lombardos, todos esses povos excluídos da 
proteção e da estrutura sócio-política romana e que não falavam o latim.



A estrutura social era mantida à força pelo senhor feudal, que detinha a chefia da 

força militar e era apoiado pela Igreja, que impunha a servidão através dos mistérios da fé 

(COTRIM, 1992, p.82). O senhor feudal tinha uma força militar própria, fixava e arrecadava 

tributos; podia servir ao seu monarca ou contra ele (FREITAS, 2001, p.09).

O uso desmedido da violência foi a regra naquele tempo. A força militar e da fé 

aparecia nitidamente na aplicação do direito penal.  A descentralização política favorecia a 

existência de um direito penal costumeiro e específico de cada feudo. O senhor feudal se valia 

de  um direito  penal  não  escrito  como um efetivo  meio  de  controle  social  da  população 

existente em seu feudo. Os foros (normas de auto-organização dos feudos) e as façanhas 

(sentenças ilustres usadas para solução de casos semelhantes) formam os registros sobre o 

direito penal na Alta Idade Média (BRANDÃO, 2002, p.25).

Na  Idade  Média,  não  existia  um  instituto  que  se  assemelhasse  ao  Princípio  da 

Legalidade.  A  atuação  do  julgador  era  ilimitada.  As  condutas  podiam  ser  consideradas 

criminosas independentemente de leis escritas,  bem como as penas podiam ser cominadas 

independentemente de uma previsão legal (BRANDÃO, 2002, p.21).

O uso da violência desmedida estava presente tanto como recurso processual como na 

aplicação da pena. A tortura foi marcante na época medieval como meio para aquisição de 

confissões e de delações.  As vias de “convencimento” eram as mais  terríveis  a ponto do 

acusado desejar a pena capital como forma de terminar todo o suplício da instrução criminal 

(ANTUNES, 1958, p.141).

Via de regra, as pessoas humanas eram submetidas a toda sorte de atos arbitrários e 

cruéis.



Se antes  de ser  obtida a  certeza  da culpabilidade do acusado,  os magistrados 
gozavam de poder bastante para lhes fraturar ossos, mutilá-los, e até privá-los da 
vida  mediante  a  inflição  de  torturas;  se  os  ordenamentos  medievais  da  baixa 
idade média e  da alta idade média e  de parte da idade moderna,  como visto, 
cominavam  pena  de  morte  para  a  generalidade  das  infrações  graves,  não 
surpreendente  hajam  recomendado,  profusamente,  castigos  corporais 
exacerbados.  De  franco  favor,  como  no  Estado  teocrático,  gozaram  as 
penalidades expressivas:  amputação das mãos e pés,  desorelhamento,  corte de 
nariz, extração de globos oculares, castração (ANTUNES, 1958, p.146).

Na Baixa Idade Média, a escola dos Glosadores e a dos Comentaristas recuperam o 

estudo do direito romano. A promulgação da Magna Carta impõe limites ao monarca inglês 

(BRANDÃO, 2002, p.26). Essencialmente, a limitação do poder de João sem Terra condiz 

com os  fins  almejados  pelas  revoluções  iluministas,  porém não implica  dizer  que a  ação 

inglesa do século XIII fosse precursora dos ideais iluministas29.

Na Idade Moderna, a centralização política tomou a vez da descentralização política 

medieval. A constituição de um Estado forte e centralizado não diminuiu os temores quanto 

ao  uso  arbitrário  da  violência.  A  centralização  política  do  Estado  Nacional  desviou  a 

aplicação do direito penal dos senhores feudais para o monarca. A consolidação do poder real 

se deu com base na idéia de usar o terror contra possíveis rebeliões atentatórias ao poder do 

monarca.  Qualquer  ação  contra  a  ordem estabelecida  pressupunha-se  contra  a  pessoa  do 

monarca, logo o direito penal funcionava como um ato de vingança executado pelo carrasco 

(BRANDÃO, 2002, p.29).

O  território  estatal,  antes  dividido  em  vários  feudos,  é  consolidado  enfim.  Isso 

significa que o uso arbitrário da violência permanece, porém perde a característica de várias 

29 A ação  inglesa  do  século  XIII  não  tinha  caráter  liberal  como as  iluministas.  Ela  se  restringiu  apenas  a 
estabelecer um controle prévio das ações do monarca inglês pelo Parlamento. Isso não resultou em um Estado 
inglês limitado pelos valores fundamentais inerentes à pessoa humana como defendia os iluministas.
“Artigo 39 da Magna Charta: “Nenhum homem livre será detido ou sujeito a prisão ou privado de seus bens, ou 
colocado fora da lei, ou exilado, ou de qualquer modo molestado, e nós não procederemos nem mandaremos 
proceder contra ele senão mediante um julgamento regular de seus pares ou de harmonia com a lei da terra”. Se 
esse dispositivo não pode ser tomado como exemplo expresso do princípio da legalidade, pelo menos, é um 
gérmen seu” (BRANDÃO, 2002, p.26).



experiências específicas para se concentrar em uma fonte apenas, a pessoa do monarca. É o 

caso de apenas mudar a figura do opressor, mantendo-se a opressão. 

As  infrações  penais  eram interpretadas  casuisticamente.  Os destinatários  da norma 

penal  não  dispunham de  uma clareza  suficiente  sobre  as  condutas  delituosas  (FREITAS, 

2001, p.45). As penas correspondentes eram tão obscuras quanto as infrações penais não eram 

claras. O caráter vingativo e intimidativo era expresso. O condenado valia como exemplo aos 

demais que ousassem enfrentar o monarca.

Assim, temos que para  cumprir  a  sua finalidade real,  retributiva e  preventiva 
geral,  as  penas  teriam  de  ser  necessariamente  cruéis  para  que  o  castigo  se 
mostrasse suficiente para aterrorizar o povo de modo a impedi-lo de voltar-se 
para o crime, transgredindo as leis. Tal afirmação, evidentemente, é mais válida 
ainda para a hipótese de aplicação da pena capital (FREITAS, 2001, p.46). 

A supremacia da vontade do senhor feudal e do monarca na aplicação do direito penal 

foi  a  marca  do  período  pré-iluminista.  Valia  a  visão  individual  deles  em  detrimento  da 

individualidade  de  seus  súditos.  Não  havia  limites  para  a  execução  da  pena.  Não  havia 

proteção aos homens contra os atos do soberano.

Porém, no século XVIII, a tirania passa a sofrer ataques; as atitudes absolutistas dos 

governantes são questionadas por movimentos políticos que já não toleravam os arbítrios na 

criminalização das condutas e as punições desmedidas. 

Consultemos o coração humano e nele encontraremos os princípios fundamentais 
do verdadeiro direito do soberano de punir os delitos, pois não se pode esperar 
nenhuma vantagem durável  da política  moral,  se  ela  não se  fundamentar  nos 
sentimentos indeléveis do homem. Toda lei que se afaste deles encontrará sempre 
resistência  contrária,  que acabará  vencendo,  da mesma forma que  uma força, 
embora mínima, aplicada, porém, continuamente, vencerá qualquer movimento 
aplicado com violência a um corpo (BECCARIA, 1999, p.28).

Do delito e da pena de Cesare Beccaria é, politicamente, a obra de protesto contra esse 

direito penal do arbítrio e, ao mesmo tempo, clama por um direito penal limitado aos ditames 

da lei.



O direito penal, as leis penais e os questionamentos sobre o delito e a pena, são 
sumamente antigos; mas quando os autores querem indagar sobre as origens reais 
do pensamento jurídico-penal atual, em suas pretensões científicas e de sistema, 
necessariamente  remontam  então  ao  Iluminismo  em  especial  a  Beccaria. 
(BUSTO RAMÍREZ, 1994, p.95).

As revoluções iluministas aparecem com a proposta de adoção de novos valores: a 

igualdade do ponto de vista jurídico para equilibrar as relações jurídicas entre os contratantes, 

a  tolerância  religiosa  nas  relações  comerciais,  desenvolvidas  independentemente  das 

convicções pessoais, liberdade dos homens com conseqüente aversão à escravidão e a defesa 

da  propriedade,  da  acumulação  de  bens  e  de  capitais  favorável  ao  desenvolvimento  do 

comércio (COTRIM, 1992, p.139).

Afirma-se a prioridade do indivíduo face ao Direito e ao Estado – “o Homem é a 
medida de todas as coisas”; o indivíduo é o “ponto de partida autônomo da ordem 
social  e  política”;  conseqüentemente,  o  indivíduo  é  visto  como  portador  de 
direitos  inatos,  invioláveis,  pré-jurídicos,  de  reconhecimento  necessário  pelo 
Direito,  direitos que surgem simultaneamente  como fundamento para  o poder 
punitivo  (o Estado está  legitimado a intervir  precisamente  quando os  direitos 
subjectivos (sic) são lesados) e como garantias face ao poder estadual. (CUNHA, 
1995, p.33).

As idéias iluministas30 mudam o panorama social. Na nova perspectiva, o homem se 

torna o centro das discussões e passa ter direito à propriedade reconhecido na ordem jurídica e 

a ser tratado em nível de igualdade jurídica com outros homens, independentemente de sua 

classe  social,  e  livre  para  negociar  e  para  agir.  As  relações  de  servidão e  de  escravidão 

cederam  espaço  ao  trabalho  assalariado.  O  poder  soberano  passou  a  ser  exercido 

controladamente, o que impedia os abusos semelhantes aos da Idade Média e Moderna.

Nos Estados despóticos, o príncipe pode julgar por si próprio. Nas monarquias 
isso não é permitido: a constituição seria destruída, os poderes intermediários 
independentes seriam aniquilados, ver-se-ia cessarem todas as formalidades dos 
julgamentos, o terror apossar-se-ia de todos os espíritos, ver-se-ia a palidez em 
todos  os  rostos,  não  mais  existiriam  confiança,  honra,  amor,  e  a  própria 
monarquia (MONTESQUIEU, 2002, p.91)31.  

30 Igualdade jurídica, liberdade e propriedade.
31 O governo despótico de Montesquieu é aquele submetido apenas à vontade do déspota, sem leis, sem regras, 
nada capaz de lhe limitar os caprichos, como, semelhantemente, agia o senhor feudal e o monarca absolutista 
como postos no sentido desse trabalho. Já no governo monárquico de Montesquieu, o monarca está submetido às 
leis, principalmente, à constituição de que trata o trecho apontado (MONTESQUIEU, 2002, p.23).  



No contexto iluminista  da existência de direitos subjetivos  inatos ao homem, Paul 

Johann Anselm Feuerbach afirmou que a  liberdade da pessoa humana é  uma garantia  do 

contrato social assegurada pelas leis penais. Contudo, essa liberdade não é absoluta, é relativa. 

A partir do momento em que se lesa um direito subjetivo, excedem-se os limites da liberdade 

jurídica.

Quem  excede  os  limites  da  liberdade  jurídica  comete  uma  lesão  jurídica  ou 
injúria. Aquele que lesa a liberdade garantida pelo contrato social e assegurada 
mediante leis penais, comete um crime. Conseqüentemente, crime é no sentido 
mais  amplo,  uma  injúria  contida  em uma  lei  penal.  As  injúrias  também são 
possíveis fora do Estado, porém os crimes unicamente são postos pelo Estado 
(FEUERBACH, 1989, p.64)32.

Esse é contexto histórico precursor dos tempos favoráveis ao princípio da dignidade 

humana. 

O princípio da dignidade humana traz consigo uma série de direitos e de liberdades 

necessárias ao desenvolvimento do ser humano. Individualmente, a pessoa humana continua 

detentora  de  um  patrimônio  moral  (qualidades  e  defeitos,  bom,  mau,  altruísta,  egoísta, 

admirável, deplorável, religioso, ateu) e de características físicas (alto, baixo, gordo, magro, 

homem, mulher) próprias. Isso não muda. Essas particularidades de cada pessoa permanecem. 

O princípio da dignidade humana não se ocupa disso. Todavia, esse princípio se interessa por 

estabelecer  um padrão  axiológico  irrenunciável  inerente  à  pessoa  humana  quaisquer  que 

sejam suas características morais ou físicas.

Do ponto de vista biológico, é óbvio que os indivíduos não são completamente 
iguais. As pessoas diferem não apenas fisicamente, mas também em relação às 
suas personalidades, habilidades e aptidões. No mais, elas se distinguem também 
pelos méritos morais.  Ora,  se  acreditamos que os homens são universalmente 
dignos,  devemos  separar  esta  qualidade  fundamental  das  características 

32 Tradução livre do autor do seguinte trecho:
“Quien excede los limites de la liberdad jurídica comete una lesión jurídica o injuria. El que lesiona la liberdad 
garantizada por el contrato social y asegurada mediante leys penales, comete um crimen. Por ende, crimen es,  
en el más amplio sentido, uma injuria contenida en uma ley penal. Las injurias también son posibles fuera del  
Estado, pero los crímenes unicamente lo son dientro del Estado.”



particulares de cada indivíduo. Neste sentido, como afirma Gregory Vlastos, a 
dignidade humana só faz sentido se ela for vista como um valor que pertence de 
forma  irrevogável  a  todos  os  homens,  independentemente  de  suas  qualidades 
singulares.

Neste caso, conforme observa Joel Feinberg, o reconhecimento do valor humano 
seria comparável ao amor. De fato, o amor que temos por uma pessoa não pode 
estar simplesmente condicionado às suas qualidades. Claro, um pai pode admirar 
mais o filho estudioso do que o outro que tira notas baixas na escola, mas seu 
amor  (como  também  suas  obrigações)  não  pode  flutuar  em  função  destas 
variações de mérito. O mesmo vale para dignidade humana. O reconhecimento de 
que todos os nossos semelhantes possuem um valor não pode admitir gradação 
ou hierarquia. Se admitirmos a existência de uma comunidade moral à qual todos 
os homens pertenceriam, tal comunidade não pode ser vista como um clube cujos 
sócios podem aderir  ou ser expulsos  a  qualquer momento em função de suas 
qualidades. Se há uma comunidade moral, os patifes e os parias também fazem 
parte dela. E se eles não reconhecem o valor dos outros indivíduos, isso não nos 
autoriza a negar-lhes este mesmo valor. O máximo que podemos fazer é puni-los, 
respeitando suas dignidades (RABENHORST, 2001, pp.40-41).

Sabe-se que ele é o primeiro dos princípios jurídicos. A dignidade humana tem “os 

seus contornos vagos e o seu núcleo absoluto”, consoante Beatrice Maurer (MELLO, 2004a, 

p.866).

“Demarcar luminosamente” os limites desse princípio dos princípios jurídicos não é 

tarefa das mais fáceis. O princípio da dignidade humana não é um conceito “fechado”, bem 

delimitado, ao contrário, é um conceito em permanente construção, portanto, diferenciado em 

relação aos demais conceitos inerentes ao fenômeno jurídico.

Com efeito, a dignidade humana está vinculada ao homem, esse como um ser dotado 

de razão e de sentimentos, logo se trata de um pressuposto independente do merecimento 

pessoal ou social. A dignidade humana está atrelada à vida, ou seja, é um direito pré-estatal 

(ROCHA, 1999).

Trata-se de um conjunto de valores individuais considerado um mínimo invulnerável e 

necessário à visualização da condição de ser humano, inatingível até nos casos excepcionais 



que  o  estatuto  jurídico  permita  uma  limitação  ao  exercício  desses  direitos  fundamentais 

(MORAES, 2001, p.48). Essa condição de pessoa humana se impõe ao Estado e às demais 

pessoas.  Veda-se  a  vingança  privada  e  a  imposição  da  sanção  penal  fora  daquilo  pré-

estabelecido pela norma jurídico-penal. 

(...) qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do 
mesmo  respeito  e  consideração  por  parte  do  Estado  e  da  comunidade, 
implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que 
assegurem  a  pessoa  tanto  contra  todo  e  qualquer  ato  de  cunho  degradante  e 
desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para 
uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-
responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os 
demais seres humanos. (SARLET, 2001, p.100). 

Nesse  conjunto  de  valores  individuais  considerado  um  mínimo  invulnerável  e 

necessário,  sobressaem-se  os  valores  relevantes  ao  direito  obviamente.  A  crença  na 

reencarnação conduz o espiritualista a viver em função do carma a ser levado a vidas futuras. 

O  materialista  vive  em  função  das  necessidades  empiricamente  perceptíveis,  pouco  lhe 

importando se há vida após a morte. O princípio da dignidade humana não se atém nem a um 

e nem ao outro,  porém se apega à liberdade religiosa que cada pessoa tem para acreditar 

naquilo que lhe conforta.

Com  efeito,  se  é  o  respeito  pela  dignidade  humana  a  condição  para  uma 
concepção jurídica dos direitos humanos,  se trata de  garantir esse respeito de 
modo  que  se  ultrapasse  o  campo  do  que  é  efetivamente  protegido,  cumpre 
admitir, como corolário, a existência de um sistema de direito com um poder de 
coação. Nesse sistema, o respeito pelos direitos humanos imporá, a um só tempo, 
a cada ser humano – tanto no que concerne a si próprio quanto no que concerne 
aos outros homens – e ao poder incumbido de proteger tais direitos a obrigação 
de  respeitar  a  dignidade  da  pessoa.  Com  efeito,  corre-se  o  risco,  se  não  se 
impuser esse respeito ao próprio poder, de este, a pretexto de proteger os direitos 
humanos,  tornar-se  tirânico  e  arbitrário.  Para  evitar  esse  arbítrio,  é,  portanto, 
indispensável  limitar  os  poderes  de  toda  autoridade  incumbida  de  proteger  o 
respeito  pela  dignidade  das  pessoas,  o  que  supõe  um  Estado  de  direito  e  a 
independência  do  poder  judiciário.  Uma  doutrina  dos  direitos  humanos  que 
ultrapasse  o  estádio  moral  ou  religioso  é,  pois,  correlativa  de  um Estado  de 
direito. (PERELMAN, 1996, pp.400-401). 



Nesse  ponto,  há  de  se  pensar  sobre  uma  possível  universalidade  do  princípio  da 

dignidade da pessoa humana dentro do contexto dos direitos humanos. Assim, existe o debate 

entre os defensores do universalismo dos direitos humanos, por um lado; e de outro, existem 

os defensores o relativismo cultural.

Segundo  os  universalistas,  os  direitos  humanos,  por  intervenção  do  princípio  da 

dignidade humana, são inerentes à condição humana, portanto dotados de um mínimo ético 

irredutível, ainda que discutível seus limites. Já para os relativistas, leva-se em consideração a 

experiência histórico-cultural de cada sociedade. A cada tempo, os valores envolvidos em um 

processo amplo percebido no campo econômico, no político, no social e no moral variam de 

forma a se vislumbrar  uma ordem moralista  específica  de cada sociedade.  Assim,  não se 

ensejaria  uma ordem moral  universal,  já  que  a  História  aponta  para  uma pluralidade  de 

culturas (PIOVESAN, 2006, pp.16-17).

Em  paralelo  a  esse  debate,  Boaventura  de  Souza  Santos  propõe  uma  concepção 

multicultural dos direitos humanos. O universalismo é frágil em permitir a possibilidade de 

uma  hegemonia  cultural,  uma  cultura  tomada  por  civilizada  sobrepor-se  às  demais,  por 

exemplo. O relativismo cultural, por sua vez, permite o acobertamento de possíveis violações 

dos direitos humanos a partir de seu discurso em defesa das especificidades culturais de cada 

sociedade. Já o multiculturalismo consegue atingir a razoabilidade. Por certo, para se atingir o 

cosmopolitanismo calcado pelos direitos humanos, a partir do princípio da dignidade humana, 

é necessário, primeiramente, admitir-se a incompletude conceitual sobre a dignidade humana 

de cada cultura. Dessa forma, estaria viabilizado um diálogo intercultural em prol de uma 

concepção multicultural de direitos humanos (PIOVESAN, 2006, pp.17-18).         



O processo político de redemocratização experimentado pelo Brasil  em meados da 

década  de  1980  criou  condições  para  uma  revolução  jurídica,  pondo  fim  ao  tempo  de 

autoritarismo do regime militar33 e permitiu ao país se amoldar ao movimento internacional 

em prol dos direitos humanos iniciado formalmente desde a constituição da ONU, passando 

pela Declaração Universal  dos Direitos  Humanos através da Resolução nº  217 A (III)  da 

Assembléia Geral  da Organização das Nações Unidas de 10 de dezembro de 1948 até os 

Pactos Internacionais sobre Direitos Civis e Políticos e sobre Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, adotados pela Organização das Nações Unidas em 1966.

Apesar do fenômeno histórico base do princípio da dignidade humana ter “nascido” na 

Europa, ele também se desenvolve no Brasil, inclusive, está presente no texto constitucional 

vigente34.

1.3 O Direito e os direitos humanos_____________________________________________

33 “O  regime  militar  revogou  direitos  constitucionais,  civis  e  políticos;  suprimiu  ou  censurou  canais  de 
representação de interesses; e estabeleceu uma ditadura do poder executivo sobre os outros poderes da República 
(Legislativo  e  Judiciário)  e  da  Federação  (Estados).  Isto  foi  alcançado  fundamentalmente  através  do  Ato 
Institucional n. 5 (1968) e seus sucessores. Pela primeira vez, desde a proclamação da República (1889), as 
Forças  Armadas,  agindo  como instituição,  tomaram controle  direto  das  principais  funções  governamentais; 
houve uma parcial  abolição das práticas corporativas, mediante a introdução de atores não burocráticos que 
obtiveram o controle no processo de decisão; houve ainda a criação de um extensivo aparato de inteligência para 
efetuar o controle ideológico (...). A tomada do Governo pelos militares, como instituição, acrescido do fato de 
um general Presidente receber seu mandato das Forças Armadas, perante a qual era responsável, consolidaram a 
noção de uma fusão entre os militares e o poder.” (MARTINS, 1986, p. 77).
34 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos.

III - a dignidade da pessoa humana;



A construção  dos  direitos  humanos  no  direito  internacional  é  fato  relativamente 

recente (pouco mais de 200 anos) e consiste em duas fases: a primeira vai do fim do século 

XVIII  até meados do século XX; a segunda, de meados do século XX até presentemente35.

A primeira fase se desenvolve em termos de limitação do poder soberano em prol 

dos valores individuais, econômicos e sociais embutidos na idéia de liberdade e de igualdade, 

enquanto  a  segunda  fase  diz  respeito  à  consolidação  da  dignidade  humana  no  cenário 

internacional, quando enfim incluiu-se o ideal da fraternidade. 

Pouco antes  da Segunda Grande Guerra,  vigia um processo de internacionalização 

caracterizado  pelo  direito  humanitário,  pela  luta  contra  a  escravidão  e  pela  regulação  do 

trabalho assalariado. O direito humanitário é o conjunto de normas formais e costumeiras 

relativas à guerra com vistas a diminuir o sofrimento advindo de um embate bélico. Essas 

normas compreendem as Convenções de Genebra de 1864, de 1907 e de 1929 sobre a criação 

da  Cruz  Vermelha,  sobre  os  princípios  nos  conflitos  marítimos  e  sobre  a  proteção  aos 

prisioneiros de guerra. As regras contra o trabalho escravo se manifestaram na repressão ao 

tráfico de escravos africanos conforme acordado na Conferência de Bruxelas de 1890 e na 

Convenção de Genebra de 1926. Já, quanto à proteção do trabalhador assalariado, a criação da 

Organização Internacional do Trabalho mostrou-se bem sucedida à medida que apenas três 

convenções, em um universo de sessenta e sete, não contaram com uma ratificação sequer, 

enquanto a maioria delas contou com mais de cem ratificações (COMPARATO, 2004, pp. 54-

55).

As  atrocidades  cometidas  entre  1939 e  1945 repercutiram internacionalmente.  A 

eficiência da máquina de guerra cresceu vertiginosamente. O tanque de guerra, o avião de 
35 “O Direito Internacional pode ser classificado como o Direito anterior à Segunda Guerra Mundial e o Direito 
posterior a ela. Em 1945, a vitória dos aliados introduziu uma nova ordem com importantes transformações no 
Direito Internacional.” (HENKIN, 1993, p.03).  



guerra, os porta-aviões, os submarinos, a metralhadora, os canhões de longo alcance, as armas 

químicas, como o gás cloro, e a famigerada bomba-atômica deram sinal de que a capacidade 

destrutiva  do  homem tomava  tendências  apocalípticas.  Além dos  instrumentos  bélicos,  a 

propaganda de guerra  e  as  ideologias  racistas  propiciaram o maior  número de mortes  de 

pessoas já visto até então na história das guerras. O século XX foi o tempo da intolerância 

extremada36 37.

O desenvolvimento de uma ética voltada para o respeito à dignidade humana é uma 

reação a essa intolerância. Esse movimento apenas reforça a idéia de que a compreensão é 

precedida pelo sofrimento. Toda ação excessivamente violenta avilta a condição humana; faz 

as pessoas refletirem sobre a dor física e sobre o sofrimento moral imposto e facilita a criação 

de novas regras em vista de uma vida mais digna (COMPARATO, 2004, p.37).  

Tudo  isso  fez  a  sociedade  internacional  discutir  sobre  meios  mais  eficazes  de 

proteção  da  pessoa  humana,  inclusive,  dando  início  a  uma  nova  fase  do  processo  de 

internacionalização da proteção dos direitos humanos a fim de se evitar novas atrocidades e 

de garantir permanentemente meios de defesa do conjunto de valores essenciais tomados pela 

expressão dignidade humana.

A segunda fase de construção dos direitos humanos coincide com o fim da Segunda 

Grande  Guerra  (1945)  e  segue  até  os  dias  atuais.  Nesse  tempo,  os  direitos  humanos 

36 Segundo Paulo Gadelha, esse autor segue as diretrizes de Eric Hobsbawm ao aludir que o século XX foi breve, 
ou seja, começou com a Primeira Grande Guerra (1914) e acabou com a queda do regime soviético (1991). O 
século XX durou apenas setenta e sete anos. Apesar de curto, foi o mais violento da História; na Primeira Grande 
Guerra, 5% dos mortos eram civis; na Segunda Grande Guerra, 65% dos mortos eram civis. Uma semana de 
guerra entre Índia  e Paquistão pela independência de Bangladesh resultou na morte de 10 milhões de civis 
(GADELHA, 2002).
37 “Como comparar o mundo da década de 1990 ao mundo de 1914? Nele viviam 5 ou 6 bilhões de seres 
humanos, talvez três vezes mais que na eclosão da Primeira Guerra Mundial, e isso embora no Breve Século XX 
mais homens tivessem sido mortos ou abandonados à morte por decisão humana que jamais antes na história. 
Uma estimativa recente das “megamortes” do século menciona 187 milhões (Brzezinski, 1993), o equivalente a 
mais de um em dez da população mundial total em 1990 (HOBSBAWN, 2005, p.21)”. 



ascenderam relevantemente no cenário internacional. A Assembléia Geral da ONU aprovou a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948 juntamente com a Convenção sobre 

Prevenção e Punição do Crime de Genocídio (COMPARATO, 2004, p. 55).

Nesse  contexto  do  desenvolvimento  histórico  dos  direitos  humanos,  nada  mais 

razoável  senão  se  questionar  sobre  posicionamento  dos  direitos  humanos  no  sistema 

normativo. Os instrumentos legais internacionais de prevenção e de punição ao genocídio, de 

proteção ao trabalho assalariado e ao meio ambiente e sobre direitos civis e políticos fizeram 

surgir uma discussão sobre a obrigatoriedade dos direitos humanos enquanto Resolução da 

Assembléia Geral das Nações Unidas de 1948.

Primeiramente, cabe a análise da terminologia e conceito aplicáveis.

A doutrina  não  se  apresenta  uniforme em relação  à  terminologia.  Via  de  regra, 

direitos humanos, direitos da pessoa humana, direitos do homem, direitos do cidadão, direitos 

fundamentais,  direitos  inatos,  direitos  essenciais  da  pessoa,  uma  série  quase  infinita  de 

expressões como essas e tantas outras similares apenas contribuem para trazer dificuldades ao 

estudo e  não  repercutem na  produção  científica.  Para  efeitos  deste  trabalho,  toma-se  por 

relevante  um elemento  formal,  qual  seja:  a  institucionalização  ou  não do  gênero  direitos 

humanos38. Isso organiza a compreensão do assunto e torna dispensáveis as várias expressões 

sinonímias.

A teoria germânica do grundrechte defende a distinção entre os direitos humanos e 

os  direitos  fundamentais.  Os  direitos  fundamentais  consistem  nos  direitos  humanos 

38 O instrumento histórico-legal da Revolução Francesa, a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do 
Cidadão, sugere essa diferenciação entre os direitos pré-existentes à organização social, ou seja, os Direitos do 
Homem, e os direitos reconhecidos pelo Estado, os Direitos do Cidadão. “Dessa forma e novamente, como é 
próprio de concepções com forte veio jusnaturalista, os direitos do homem são naturais e inalienáveis, enquanto 
os direitos do cidadão são positivos e garantidos pelo direito positivo” (LEAL, 2000, p. 37).



reconhecidos  pelo  poder  político  encarregado  da  edição  de  normas  intraestatais  e 

internacionais, ou seja, a positivação dos direitos humanos (COMPARATO, 2004, p.57). O 

ato  de  se  positivar  os  direitos  humanos  é  elemento  de  segurança  às  relações  jurídicas. 

Ademais, o postulado da teoria positivista considera o direito como fenômeno estatal.

Formalmente,  essa  terminologia  adotada  sugere  um  sentido  amplo  de  direitos 

humanos, que, por sua vez, desmembra-se em direitos fundamentais, aqueles positivados pela 

ordem jurídica estatal ou internacional, institucionalizada, e em direitos humanos em sentido 

estrito, aqueles ainda não institucionalizados. Essa distinção formal facilita a compreensão do 

assunto.  Ela  é  reflexo  do  princípio  da  segurança  jurídica,  por  sinal,  muito  caro  aos 

positivistas.

Substancialmente, os direitos humanos são uma unidade de direitos e de liberdades 

da pessoa humana em consonância com as expectativas do momento histórico, com a moral e 

com a ética. O titular desses direitos é a pessoa humana ainda que essa titularidade esteja 

apreendida por um substantivo coletivo como nação e povo, por exemplo.

Os conceitos trazidos a seguir  sobre direitos humanos deixam nítido o forte viés 

político  em  torno  do  assunto,  a  influência  dele  nos  sistemas  normativos  nacionais  e 

internacional e no momento histórico presente.

Segundo Antonio Enrique Perez Luño, direitos humanos é:

(...)  um conjunto de faculdades e  instituições,  que, em determinado momento 
histórico, concretiza as exigências de dignidade, a liberdade e igualdade humana, 
as quais devem ser reconhecidas positivamente pelos ordenamentos jurídicos a 
níveis nacional e internacional39.

39 Tradução livre do autor do seguinte trecho: 
"Un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico,  concretan las exigencias de la  
dignidad,  la  liberdad  y  la  igualdad  humanas,  las  cuales  deben  ser  reconocidas  positivamente  por  los  
ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional." (FARIAS, 1996, p.59).



Correlatamente, Louis Henki afirma que:

Direitos Humanos constituem um termo de uso comum mas não categoricamente 
definido. Esses direitos são concebidos de forma a incluir “aquelas reivindicações 
morais  e  políticas,  que,  no consenso contemporâneo,  todo ser  humano tem o 
dever  de  ter  perante  sua  sociedade  ou  governo”,  reivindicações  estas 
reconhecidas  como  “de  direito”  e  não  apenas  por  amor,  graça  ou  caridade 
(MELLO, 2004a, p.771).

Postas essas observações, cabe, a partir de então, traçar uma relação entre o gênero 

direitos humanos e o direito subjetivo para se verificar seu vínculo obrigacional.

O direito subjetivo,  segundo sua definição habitual,  é um fenômeno diferente do 

direito objetivo. Isso se percebe, a princípio, pelas terminologias usadas nos ordenamentos 

jurídicos. O ordenamento inglês diferencia o right (direito subjetivo) do law (direito objetivo). 

O direito  alemão distingue  objektives  recht (direito  objetivo)  do  subjektives  recht (direito 

subjetivo).  O  direito  francês  diferencia  droit  objectif (direito  objetivo)  do  droit  subjectif 

(direito  subjetivo).  O  direito  objetivo  é  a  norma  ou  a  regra  jurídica,  enquanto  o  direito 

subjetivo é o interesse ou a vontade reconhecida e protegida pela ordem jurídica. Existe uma 

correlação,  porém  o  direito  subjetivo  é  temporalmente  anterior  ao  direito  objetivo. 

Anteriormente,  apenas  havia  os  direitos  subjetivos  vistos  a  partir  do  exemplo  célebre:  o 

direito de propriedade. Posteriormente, aparece o direito estatal oferecendo proteção e meios 

de  sanção  para  tutela  dos  direitos  subjetivos  violados.  O  dualismo  histórico  pregava  a 

fundamentação  dos  direitos  subjetivos  na  personalidade  do  indivíduo  (KELSEN,  1998, 

pp.112-113).

A fundamentação do direito subjetivo na personalidade dos indivíduos remete-se à 

tese  jusnaturalista  de  um  direito  natural  subjetivo  acima  da  existência  do  ordenamento 

jurídico positivo. As teorias negativistas do direito subjetivo promoveram uma crítica a essa 



teoria  jusnaturalista  para  dizer  que  não há direito  subjetivo  sem o  correspondente  direito 

objetivo (REALE, 1996, p.255).

A  existência  prévia  do  direito  subjetivo  em  relação  ao  direito  objetivo  é  clara 

indicação de uma posição política destinada a influenciar o direito. A ordem jurídica não cria 

nem extingue  direitos,  apenas  os  garante.  Isso  descaracteriza  o  viés  científico  do  direito 

positivo para assumir a posição de ideologia política (KELSEN, 1998, p.114).

Dessa relação entre direito objetivo e direito subjetivo, aparece a idéia relevante de 

fato jurídico. Deve-se frisar que suporte fático não é sinônimo de fato jurídico. Suporte fático 

é o conjunto de elementos do mundo previsto pela regra jurídica e sobre o qual se dá a sua 

incidência (PONTES DE MIRANDA, 1999, p.49). O suporte fático é pressuposto do fato 

jurídico. Os efeitos jurídicos só resultam dos fatos jurídicos (PONTES DE MIRANDA, 1999, 

p.50).

A regra jurídica funciona como uma membrana separando o que é e o que não é do 

mundo jurídico. O suporte fático está previsto abstratamente na regra jurídica, a partir  do 

momento que ele se dá concretamente, a regra jurídica incide, jurisdicizando-o, fazendo-o fato 

jurídico.

Pelo direito, o direito objetivo e o direito subjetivo são a mesma coisa vistas a partir 

de  enfoques  diferentes  (AFTALION,  VILANOVA,  1988,  p.556).  Terminologicamente,  o 

direito objetivo é o conjunto de normas jurídicas, o ordenamento jurídico, enquanto o direito 

subjetivo é a relação jurídica a que estão atrelados deveres jurídicos e faculdades jurídicas. 

Por isso, o direito subjetivo tem um sentido amplo, calcado na relação jurídica (deveres e 

faculdades) e outro sentido estrito, calcado apenas na faculdade jurídica de agir (AFTALION, 



VILANOVA, 1988, p.555). “Definitivamente, o direito objetivo é a regulação da conduta, o 

direito subjetivo é a conduta regulada”40 (AFTALION, VILANOVA, 1988, p.555).

O direito objetivo é a incidência da regra jurídica, resultando em fato jurídico. O 

direito subjetivo, por sua vez, é o efeito proveniente dos fatos jurídicos. Fora desse contexto 

proporcionado pela regra jurídica, o direito subjetivo só pode ser visto em sentido político, 

tais  como os  direitos  existentes  acima  dos  sistemas  jurídicos  (PONTES DE MIRANDA, 

1999, p.51). 

“As ideologias estão presentes em toda parte, enquanto crenças e fundamentações de 

mundo” (WOLKMER, 1989, p.72). Nesse ponto, o direito parece eternamente pender entre o 

positivismo jurídico e  o  jusnaturalismo,  de modo,  a  ser  quase impossível  desvencilhar os 

direitos humanos de uma fundamentação baseada no discurso ideológico jusnaturalista  ou 

positivista41.  É fato que os direitos humanos são apresentados com fundamento no direito 

natural principalmente (MELLO, 2004a, p.813).

Enquanto  a  ideologia  jusnaturalista  prega  um  idealismo  com  base  em  uma  lei 

natural, eterna e imutável, válida em si mesma, a ideologia positivista, no início do século 

XIX, veio para se contrapor à metafísica racionalista do jusnaturalismo em prol das categorias 

empíricas presentes nas estruturas legais, descartando princípios e juízos de valor em favor de 

uma suposta neutralidade axiológica e do tecnicismo formalista (WOLKMER, 1989, pp.124-

127).  

40 Tradução livre  do autor para o citado trecho da obra de Aftalion e Vilanova:  “En definitiva:  el  derecho 
objetivo es la regulación de la conducta, el derecho subjetivo es la conducta regulada.”.
41 O  discurso  ideológico  jusnaturalista  e  positivista  tem ligação  com o  conceito  negativo  de  ideologia,  ou 
conceito  forte  como posto  por  Norberto  Bobbio.  Isso  significa  um conjunto  sistemático  de  prescrições  de 
comportamento,  de forma de  pensamento  e  de  sentimentos,  enfim,  de idéias  e  de valores  que apaguem as 
diferenças sociais e apresentem indicadores referenciais (CHAUÍ, 1981, p.113-114; WOLKMER, 1989, p.75). 
Por outro lado, o conceito positivo, ou conceito fraco como posto por Norberto Bobbio, estabelece uma série de 
critérios destinados a justificar o exercício do poder (WOLKMER, 1989, p.73).    



Com efeito, o homem tornou-se o centro das relações. Todos os valores ligados à 

sua essência passaram a formar um agrupamento que se convencionou chamar de dignidade 

humana.  E  o  gênero  direitos  humanos  impõe-se  independentemente  de  reconhecimento 

estatal. O fundamento metajurídico está na ideologia em torno da consciência ética coletiva 

vigente na sociedade internacional presentemente.

Afora o discurso positivista e o jusnaturalista, os direitos humanos se impõem por 

uma questão ética,  por uma tendência axiológica em favor da pessoa humana,  da qual as 

relações internacionais presentemente não podem prescindir, resultado de um processo de luta 

e de ação social em busca da lógica do razoável (COMPARATO, 2004, p.59; PIOVESAN, 

2006, pp.08-09). 

Trata-se de uma questão essencialmente de proteção e de efetivação, mais político e 

menos filosófico, que esvazia o discurso sobre a fundamentação42. Essa consciência é fruto de 

um processo  histórico  iniciado  em momento  de  saturação  do  exercício  da  arbitrariedade 

ilimitada contra as pessoas humanas.

2. Se é o respeito pela dignidade da pessoa que fundamenta uma doutrina jurídica 
dos  direitos  humanos,  esta  pode,  da  mesma  maneira,  ser  considerada  uma 
doutrina  das  obrigações  humanas,  pois  cada  um  deles  tem  a  obrigação  de 
respeitar o indivíduo humano, em sua própria pessoa bem como na das outras. 
Assim também o Estado, incumbido de proteger esses direitos e de fazer que se 
respeitem as obrigações correlativas, não é só por sua vez obrigado a abster-se de 
ofender esses direitos, mas tem também a obrigação positiva da manutenção da 
ordem. Ele tem também a obrigação de criar as condições favoráveis ao respeito 
à pessoa por parte de todos os que dependem de sua soberania (PERELMAN, 
1996, p.401).

Cabe  se  ressaltar  a  legitimidade  dos  direitos  humanos  frente  ao  direito  calcado 

apenas no reconhecimento pelo Estado.

Daí que o processo de positivação dos direitos humanos, transformando-os em 
direitos  fundamentais,  gera  polêmica  e  debate  envolvendo  sua  natureza, 

42 BOBBIO, 1992, p.24.



significados, implicações políticas e jurídicas relevantes, principalmente quando 
se ressalta o fato de que estes direitos não se apresentam tão apenas diante do 
Estado, mas, fundamentalmente, como oponíveis em relação aos demais cidadãos 
e nas suas inter-relações cotidianas,  designando a expressão "direitos públicos 
subjetivos" (LEAL, 2000, p.54). 

Além de facilitar a compreensão do assunto, a distinção formal aplicável ao gênero 

direitos humanos sugere um outro viés formal do qual não podem prescindir a princípio: a 

organização jurídica do Estado, uma influência positivista também difícil ainda de se separar.

Em caso de violação de direitos humanos, a pessoa humana, cujos direitos foram 

violados,  a  quem ela deve recorrer  para se  fazer  valer  da coercitividade característica  do 

direito?

Os direitos humanos se impõem independentemente do reconhecimento estatal, sem 

dúvida, mas não implica dizer que qualquer instância dos órgãos jurisdicionais estatais ou 

internacionais pode ser provocada para julgar originariamente a violação apresentada. Pelo 

menos,  quanto  a  essa  formalidade,  pensa-se,  os  direitos  humanos  não  podem  se  abster, 

principalmente, quando a tutela dos direitos humanos passa a repercutir na esfera penal (item 

2).

"O valor da pessoa humana enquanto conquista histórico-axiológica encontra a sua 

expressão jurídica nos direitos fundamentais do homem” (LAFER, 1988, p. 118).

1.4. A base para a construção dos direitos humanos no cenário internacional__________

A  sociedade  internacional  construiu-se  pelo  agrupamento  de  Estados 

tradicionalmente43. O Estado, como unidade autônoma, leva para o contexto internacional sua 

43 Em meados do século XX, as organizações internacionais difundiram-se e ascenderam à condição de pessoa de 
direito internacional público.  Pioneiramente,  o fenômeno das organizações internacionais  foi iniciado com a 



experiência  política  interna  e  o  seu  discurso  de  proteção  de  valores  tutelados  pelo  seu 

ordenamento jurídico.

A situação presente de um direito penal  em proteção da pessoa humana contra os 

arbítrios do Estado e a política internacional em prol dos direitos humanos se desenvolve a 

partir  da postura política estatal da primazia da lei.  Nesse paradigma, não há espaço para 

proteção de valores fora do eixo axiológico posto pela Constituição (LOPES, 2000, p.324). 

“Nas raízes do próprio pensamento constitucionalista mais esclarecido se encontra apoio para 

a proteção internacional dos direitos humanos” (TRINDADE, 1991, p.624).

Nesse contexto legalista, a Constituição é o instrumento mais importante. Nela estão 

inseridos os valores fundamentais; nela está representado o momento histórico-social de uma 

comunidade. Isso se reflete no direito penal também, haja vista esse ramo do direito se prestar 

a  proteger  os  valores  essenciais  ao  homem  em  sociedade.  Paralelamente,  os  tratados 

internacionais  assumem importância  semelhante  no contexto internacional  (LOPES,  2000, 

p.325).

Esse é o tempo da prevalência da lei, tanto na ordem interna como na internacional. 

Esse é o tempo da prevalência do valor humano.

constituição da Organização Internacional do Trabalho (OIT) em 1919 por força do artigo 39 do instrumento 
legal (REZEK, 2002, p.241).
“Os autores  clássicos  do  DI,  ou  seja,  os  mais  antigos,  sempre  admitiram a  personalidade  internacional  do 
homem. Essa posição decorria da influência do D. Natural na doutrina da época, bem como da noção do “jus 
gentium” de Roma, que era um direito entre indivíduos.
Foi somente a partir do século XIX que começou a reação contra a subjetividade do indivíduo. Neste período 
predomina a  soberania  absoluta  do Estado.  Surge no DI o que  já  foi  denominado de  uma “aristocracia  de 
Estados”. O indivíduo somente atinge o mundo jurídico internacional através do Estado.
No século  XX³ surge  uma reação,  iniciada  contra  o  monopólio  do Estado.  A democratização se  afirma.  O 
indivíduo passa a ser considerado sujeito de direito no campo internacional.” (MELLO, 2004a, pp.808-809).
Em 1928, o parecer da Corte Permanente de Justiça Internacional sobre a Jurisdição dos Tribunais de Dantzig 
tornou-se  fonte  de  jurisprudência  para  os  posicionamentos  em  favor  da  atribuição  direta  de  direitos  aos 
indivíduos via tratado (TRINDADE, 1991, p.06).



A teoria dos valores assume forma em várias correntes44. Especificamente, a corrente 

histórico-cultural  é uma expressão didática que reúne várias tendências com característica 

nuclear semelhante.  Cuida-se de uma série de tendências cuja idéia central é vislumbrar o 

problema do valor no contexto histórico. Os valores se realizam à medida que o espírito se 

projeta sobre a natureza. O homem é apreendido como o único ser apto a trazer algo de novo 

aos  fenômenos  naturais,  alterando-os,  conseqüentemente,  dando  ao  tempo  uma marca  da 

tecnologia ou do conhecimento  existente (REALE, 2002, pp.204-205).  A natureza é mais 

alterada  ou  menos  alterada  pelo  homem  consoante  as  ferramentas  disponibilizadas  em 

determinado momento da história.

O espírito presente no homem alavanca sua atividade de criação e de recriação. O 

mundo  natural,  aos  poucos,  é  modificado  para  o  mundo  histórico,  ou  seja,  a  natureza 

modificada  pela  ação  do  homem.  O  resultado  dessa  modificação  exterioriza  o  espírito 

humano.  O valor  se  constrói  desse  trabalho  independente  de  se  determinar  o  que leva  o 

homem a modificar a natureza, seja uma tendência ética ou econômica. A razão da valoração 

de um ente não pode ser compreendida sem se recorrer à história. Por isso, os valores não são 

modelos estáticos ou idealizados. Logo, a realidade guarda forte interação com os valores 

(REALE, 2002, pp.206-207). 

No quadro de supremacia da lei, não há espaço para o exercício ilimitado do poder. É 

inegável  a  tolerância  da  prática  limitada  da  violência45 contra  a  pessoa  do  condenado  à 

44 Os valores podem ser compreendidos sob várias óticas: a psicológica de cunho subjetivista, tomando a psique 
do indivíduo como base.  Além disso,  existem a sociológica,  o ontologismo axiológico e a  teoria  histórico-
cultural  dos  valores,  todas  essas  de  cunho  objetivista.  A  psicológica  trata  o  valor  como  algo  desejado  e 
prazeroso. A sociológica empreende o valor como fruto da consciência coletiva. O ontologismo axiológico prega 
a pré-existência do valor, sendo este percebido gradativamente pelo homem graças à sua intuição. Por fim, a 
teoria histórico-cultural prega o valor como uma construção humana condizente com o contexto histórico de 
tempo e de espaço (REALE, 2002, pp.195, 197, 202 e 204).
45 Violência: “(...) o uso de energia física contra um ser humano, capaz de alterar a sua conformação anatômica, 
capaz de danificar sua saúde ou, até mesmo, hábil para ceifar a vida, (...)” (BRANDÃO, 2006, p.8). 



execução  de  uma  pena;  restringem-se  direitos;  restringe-se,  principalmente,  a  liberdade. 

Todavia, a pena é uma reação à conduta criminosa. Não pode haver a reação sem, antes, a 

ação se concretizar, ou, pelo menos, a tentativa de concretizá-la. Essa violência conseqüente é 

medida comparativamente ao princípio da dignidade humana (BRANDÃO, 2006, pp.8-10). A 

pena que extrapola a razoabilidade desse princípio torna-se desmedida, portanto “fora-da-lei”. 

A dignidade humana sugere muito em vista da proteção do homem, porém, ao mesmo 

tempo, parece vaga para o operador do direito que se vale da precisão dos termos. O caso 

concreto  determinará  os  parâmetros  para  a  aplicação  da  pena  condizente  com a  conduta 

perpetrada  pelo  agente,  sem,  contudo,  a  reação  incidir  em degradação  para  a  pessoa  do 

condenado (LOPES, 2000, p.340).  

O  bem  jurídico  empresta  conteúdo  às  condutas  tipificadas  e  antijurídicas.  Ele 

determina aquilo a ser protegido, por que deve ser protegido e o porquê de uma sanção. O 

bem jurídico é a ligação entre a teoria do delito e a realidade social (CARVALHO, 1992, 

p.35).

Em suma, sob os auspícios de um estado de legalidade internacional  associado ao 

princípio da dignidade da pessoa humana, o gênero direitos humano desenvolve-se no cenário 

internacional.

1.5. Sistema internacional de proteção à pessoa humana____________________________

O sistema internacional de direitos humanos inicia-se, formalmente, com as primeiras 

regras destinadas a evitar o sofrimento físico e moral e a destruição desnecessária no campo 



de  batalha;  institucionalmente,  com a  criação  da  Liga  das  Nações  e  da  OIT  no  período 

imediato ao fim da Primeira Grande Guerra e com a criação da ONU em meados do século 

passado.

Esses três modelos orientam, inicialmente, os passos para a internacionalização dos 

direitos humanos (PIOVESAN, 1997, p.132).

O direito humanitário se traduz em regras costumeiras e convencionais aplicáveis ao 

cenário de guerra voltadas à tentativa de diminuir os flagelos advindos dos embates bélicos ao 

máximo possível. O direito humanitário “é o ramo do Direito dos Direitos Humanos que se 

aplica aos conflitos armados internacionais e, em determinadas circunstâncias, aos conflitos 

armados nacionais” (BUERGENTHAL, 1988, p.14). 

As  regras  costumeiras  de  direito  humanitário  datam  do  século  XVI.  Os  acordos 

militares  concluídos  diretamente  pelos  chefes  das  missões  militares  já  dispunham  sobre 

feridos e sobre enfermos, sobre médicos, sobre enfermeiros, sobre capelães e sobre hospitais, 

sobre prisioneiros de guerra e sobre população civil não envolvida no conflito. Esses acordos 

eram chamados de cartéis e capitulações.

Via  de  regra,  determinava-se  que  os  feridos  e  enfermos  de  guerra  deveriam  ser 

tratados  pela  força  armada  que  os  capturasse  para  devolução  posterior;  os  médicos, 

enfermeiros e capelães não poderiam ser aprisionados; os hospitais sinalizados não poderiam 

ser  alvos  militares;  os  prisioneiros  de  guerra  teriam  sua  vida  poupada  e  deveriam  ser 

recambiados  à  sua  força  militar  no  tempo  devido  independentemente  de  pagamento  de 

resgate; e a população pacífica não-envolvida no conflito deveria ser poupada das ações dos 

beligerantes (REZEK, 2002, pp.359-360).



As regras convencionais aparecem em pleno século XIX. Destaca-se a Declaração de 

Paris  (1856),  sobre  guerra  marítima  e  sobre  proteção  de  navios  mercantes  neutros,  a 

Declaração de São Petersburgo (1868) sobre guerra terrestre e sobre armas excessivamente 

danosas aos combatentes, a Declaração de Bruxelas (1874) sobre guerra terrestre também e 

sobre proteção aos não combatentes (REZEK, 2002, p.360).

Curiosamente, as treze Convenções da Haia de 1907, conhecidas por Direito da Haia, 

sobre guerra e sobre neutralidade, dispuseram sobre um imperativo ético a ser observado no 

contexto  da  guerra.  Dessa  forma,  os  não  combatentes  não  poderiam ser  envolvidos  nos 

embates,  princípio  ratione personae,  isto é, apenas os beligerantes poderiam ser atacados; 

apenas os alvos militares representativos de clara vantagem militar poderiam ser destruídos no 

todo ou em parte (princípio  ratione loci); e o arsenal bélico e as estratégias de guerra não 

poderiam contemplar armas e ações que infligissem sofrimento excessivo aos combatentes 

(REZEK, 2002, p.361).

No entanto, a principal de todas é a Convenção de Genebra de 1864 com a criação da 

Cruz Vermelha.  Essa convenção marca,  no cenário internacional,  a importância alcançada 

pelo  direito  humanitário,  que,  a  partir  de  então,  desenvolve-se  cada  vez  mais.  As  regras 

convencionais sobre direito humanitário seguintes vêm complementar o acervo já existente.

As quatro convenções concluídas em Genebra em 1949, conhecidas por Direito de 

Genebra,  dão  um  novo  alcance  ao  direito  humanitário.  A  primeira  convenção  trata  dos 

soldados feridos ou enfermos em guerra terrestre. A segunda convenção trata dos soldados 

feridos,  enfermos  e  náufragos em guerra naval.  A terceira  convenção trata  do tratamento 

destinado aos prisioneiros de guerra. Por fim, a quarta convenção trata da proteção destinada à 

população civil durante a guerra (REZEK, 2002, p.365).    



A Liga das Nações46 foi instituição criada com o objetivo de promover a cooperação 

internacional, de manter a paz e a justiça na realização dos tratados, de garantir a segurança 

internacional e de intermediar entre as nações a posição secundária da guerra na solução dos 

litígios47 48.

A  LDN  foi  criada  em  1920  logo  após  a  Primeira  Grande  Guerra.  A  instituição 

mostrou-se incapaz de cumprir com seus objetivos, haja vista não ter conseguido evitar as 

hostilidades que causaram imediatamente a Segunda Grande Guerra em 1939.

Nesse pequeno tempo de ação, A LDN instituiu previsões, ainda que genéricas, sobre 

direitos humanos voltados para o chamado mandate system of the League, para as minorias e 

para a formação de um padrão internacional do trabalho, exigindo justiça e dignidade aos 

trabalhadores,  independentemente  de  serem  homens,  mulheres  ou  crianças.  Para  tanto, 

estabeleciam-se  sanções  econômicas  e  militares  para  os  Estados-partes  violadores 

(PIOVESAN, 1997, p.134).       

A Organização Internacional do Trabalho, por sua vez, criada em 1919, hoje, ainda 

vem colaborando com a difusão do ideal de proteção aos direitos humanos, especificamente, 

no tema trabalhista. A busca incessante na regulamentação e no monitoramento das relações 

de trabalho com vista à justiça e à dignidade, principalmente, focadas na parte mais “fraca” da 

relação trabalhista (o trabalhador) levou a OIT a concluir mais de uma centena de convenções 

internacionais em setenta anos de existência (PIOVESAN, 1997, p.135).   

46 Liga das Nações ou Sociedade das Nações, uma ou outra dizem respeito à mesma instituição criada no pós 
Primeira Grande Guerra.
47 Preâmbulo da Convenção da Liga das Nações.
48 “O Pacto da Sociedade nas Nações, concluído em 1919, não vedou formalmente a guerra. Limitou-se a fazer 
dela a alternativa secundária, a ser idealmente preterida e não mais uma opção perfeitamente legítima desde a 
primeira hora” (REZEK, 2002, p.363).



A segunda fase de desenvolvimento dos direitos humanos é marcada, inicialmente, 

pela criação da ONU. Logo no artigo 1 da Carta de São Francisco49 está presente o interesse 

da instituição em preservar  os direitos humanos,  tema esse  inserido no novo modelo  das 

relações internacionais.

O princípio da cooperação e o da coexistência pacífica orientam as ações dessa nova 

organização internacional, criada para manter a paz, para buscar o desenvolvimento e para ser 

um  fórum  internacional,  onde  os  Estados  possam  manter  as  relações  amistosas  entre  si 

(PIOVESAN, 1997, pp.150-151).

Esse múnus é distribuído em órgãos especializados da ONU. Os direitos humanos 

estão ligados à Comissão de Direitos Humanos, órgão instituído por força da Resolução 5.1 e 

9.2 do Conselho Econômico e Social da ONU50 em 1946 (COMPARATO, 2004, p.213). Em 

recente reforma institucional da ONU, a Comissão de Direitos Humanos foi substituída pelo 

Conselho de Direitos Humanos (Resolução 60/251 da Assembléia Geral).

Os componentes do CsDH são eleitos para um mandato de três anos mas não podem 

ser reeleitos após dois mandatos consecutivos. Os candidatos a componentes do CsDH vão 

em busca  do apoio  dos  Estados-membros  da ONU.  Apenas  os  votados  pela  maioria  dos 

Estados-membros tornam-se membros do CsDH. Está extinta a prática da aclamação existente 

na CDH.

49 Dentre os propósitos das Nações Unidas está o de:
3. Conseguir uma cooperação internacional  para resolver os problemas internacionais  de caráter econômico, 
social, cultural ou humanitário, e para promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades 
fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião;
50 Artigo 68 da Carta da ONU:
O Conselho Econômico e Social criará comissões para os assuntos econômicos e sociais e a proteção dos direitos 
do homem, assim como outras comissões que forem necessárias para o desempenho de suas funções. 



A  composição  é  distribuída  seguinte  forma:  treze  membros  do  grupo  de  países 

africanos, treze do grupo de países asiáticos, seis do grupo de países do leste europeu, oito do 

grupo de países da América Latina e do Caribe e sete do grupo de países da Europa Ocidental 

e  outros.  Ao total,  são  quarenta  e  sete  membros  distribuídos  de  forma  a  se  definir  uma 

representação geograficamente eqüitativa51. 

As  reuniões  ordinárias  do  CsDH  acontecem  ao  longo  do  ano.  São  três  sessões 

distribuídas por um período não inferior a dez semanas. A sede é na cidade de Genebra, Suíça. 

Extraordinariamente, o Conselho pode ser convocado em casos de urgência e em casos de 

requerimento feito por um de seus membros com o apoio de um terço dos demais membros.

Substancialmente, o CsDH é um órgão político subsidiário da Assembléia Geral da 

ONU.  Ele  (o  CsDH)  é  o  órgão  responsável  pela  promoção  e  pela  proteção  dos  direitos 

humanos, e como tal, é destinado a analisar as possíveis violações e a promover a assistência 

e a educação em direitos humanos. De forma semelhante à CDH, o CsDH não tem caráter 

jurisdicional e nem prerrogativa para impor indenizações em favor de vítimas de violações de 

direitos humanos.

O CsDH mantém os mandatos dos especialistas e as responsabilidades assumidas pela 

CDH a fim de se não promover  lacunas indesejáveis  nos programas e  nos atos da CDH. 

Depois de um ano após a primeira sessão do CsDH, uma análise do período de transição será 

realizada de forma a se melhorar os procedimentos e mecanismos especiais de proteção aos 

direitos humanos.

Nesse  período  de  transição,  o  CsDH  assume  a  prerrogativa  conferidas  pelas 

Resoluções 1235 e 1503 do Conselho Econômico e Social à CDH. Assim sendo, o CsDH tem 
51 A relação dos membros está disponíel em: http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/groups.htm.



autoridade para investigar possíveis violações de direitos humanos a partir de instauração de 

ofício de inquéritos, inquéritos esses com força para condenar um Estado por violação de 

direitos humanos. O CsDH pode ainda criar um mecanismo  ad hoc para monitorar e para 

colher informações sobre um Estado ou sobre um determinado assunto (Resolução 1235). 

Quanto à Resolução 1503, o CsDH tem autoridade para analisar notícias sobre violações de 

direitos  humanos,  desde  que  a  notícia  não  seja  anônima  ou  insultante,  que  os  recursos 

intraestatais  tenham  sido  exauridos  e  que  se  não  constitua  litispendência  internacional 

(COMPARATO, 2004, pp.213-214).  Essas notícias,  no entanto,  não envolvem as notícias 

individuais, apenas dizem respeito a violações de direito humanos tomadas em escala de um 

grande contingente populacional (LIMA JUNIOR, 2002, p.73).

Ainda no âmbito do CsDH, existem os mecanismos convencionais que dizem respeito 

a  órgãos  de  monitoramento  criados  por  tratado  para  acompanhar  o  cumprimento  dos 

dispositivos  de  direitos  humanos  de  atos  internacionais  específicos.  Os  comitês  emitem 

parecer sobre os relatórios apresentados pelos Estados-partes de forma a ajudar os Estados em 

uma implementação satisfatória dos correspondentes tratados (LIMA JUNIOR, 2002, pp.51-

52).

Nesse  sentido,  o  Comitê  de  Direitos  Humanos  monitora  o  Pacto  Internacional  de 

Direitos  Civis  e  Políticos;  o  Comitê  contra  a  Tortura  e  Outros  Tratamentos  Cruéis, 

Desumanos ou Degradantes monitora a Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos 

Cruéis, Desumanos ou Degradantes; o Comitê sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação  Racial  monitora  a  Convenção  sobre  a  Eliminação  de Todas  as  Formas  de 

Discriminação Racial; o Comitê sobre os Direitos da Criança monitora a Convenção sobre os 

Direitos da Criança; e o Comitê sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 



contra  a  Mulher  monitora  a  Convenção  sobre  a  Eliminação  de  Todas  as  Formas  de 

Discriminação contra a Mulher (LIMA JUNIOR, 2002, p.51).

Além dos mecanismos convencionais, existem os mecanismos extraconvencionais: os 

relatores especiais, os grupos de trabalho e o já citado procedimento da Resolução 1503.

Os  relatores  especiais  ou  representantes  especiais  ou  experts independentes,  na 

verdade, é um cargo criado pela CDH em 1979 para acompanhar as infindáveis notícias de 

violações de direitos humanos. O relator especial tem a atribuição de investigar a situação dos 

direitos humanos sobre um tema específico ou sobre um ou mais Estados determinados de 

acordo com o mandato outorgado pela CDH (LIMA JUNIOR, 2002, pp.58-59).

Os grupos de trabalho são órgãos ligados à CDH e se prestam a receber notícias sobre 

possíveis violações de direitos humanos e a recolher e a apresentar propostas sobre novos 

instrumentos  legais  de  direito  internacional  para  proteção  dos  direitos  humanos  (LIMA 

JUNIOR, 2002, p.72).

Ressalte-se a importância do Grupo de Trabalho sobre Desaparecimentos Forçados ou 

Involuntários e do Grupo de Trabalho sobre Detenção Arbitrária, principalmente, na América 

Latina  em  tempos  de  redemocratização  quando  muitas  pessoas  ainda  permanecem 

desaparecidas  pela  ação  dos  regimes  militares.  Sem  mencionar  o  árduo  trabalho  para 

“reeducar” as instituições a trabalharem na legalidade em detrimento dos atos arbitrário dos 

tempos de exceção.                  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 194852 ratifica o discurso liberal em 

torno da  liberdade  e  da  igualdade.  Esse  instrumento  veio  para  dar  uma extensão  à  vaga 

52 A  Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos  foi  aprovada  pela  Assembléia  Geral  da  ONU em 10  de 
dezembro de 1948 por quarenta e oito votos favoráveis, nenhum contrário e apenas oito abstenções (Bielorússia, 
Polônia, URSS, Arábia Saudita, Ucrânia, Checoslováquia, África do Sul e Iugoslávia).   



expressão direitos  humanos e  liberdades  fundamentais  da Carta  da ONU. Nesse  rastro,  a 

Declaração estabeleceu duas categorias interligadas, indivisíveis e interdependentes: uma dos 

direitos  civis  e  políticos  e  outra  de direitos  sociais,  econômicos e  culturais  (PIOVESAN, 

1997, pp.156 e 161).

Formalmente,  a  Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos  de  1948  é  uma 

Resolução da Assembléia Geral da ONU. Isso, por si só, abstraído o conteúdo e a finalidade 

do instrumento, gerou muitas discussões.

Tecnicamente,  a  Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos  de  1948  é  uma 

recomendação. Essa circunstância, porém, não é suficiente para “esvaziar” o ato internacional 

da força vinculante necessária para obrigar os destinatários dela. A Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de 1948 nada mais é senão a instrumentalização do costume internacional e 

dos  princípios  gerais  do  direito  internacional  vigentes  em  prol  da  dignidade  humana 

(COMPARATO, 2004, pp.223-224).

De fato, a Declaração Universal dos Direitos Humanos não é um tratado e, por conta 

disso,  não  é  recepcionado  como  um instrumento  legal  de  direito  internacional  capaz  de 

vincular  seus  signatários.  Ela  seria  apenas  uma declaração de princípios  básicos  segundo 

Roosevelt. No entanto, existe corrente contrária a essa e favorável à integração da Declaração 

como  fonte  de  direito  internacional,  tendo,  portanto,  força  vinculante.  Além  disso,  a 

incorporação  dos  dispositivos  da  Declaração  às  constituições  nacionais,  a  aplicação  dos 

dispositivos  da  Declaração  na  fundamentação  das  decisões  dos  tribunais  nacionais  e  a 

ratificação contumaz da Declaração por via das Resoluções da ONU elevam a Declaração 

Universal  dos  Direitos  Humanos  à  condição  de  mais  importante  instrumento  jurídico  e 

político do século XX (PIOVESAN, 1997, pp.163-165).    



Posteriormente,  a  ação  da  ONU  permitiu  a  conclusão  de  uma  série  de  tratados 

destinados a compor uma espécie de ordenamento voltado para os direitos humanos53. Esse 

conjunto  pode  ser  enquadrado  como  a  estrutura  normativa  dos  direitos  humanos.  Essa 

iniciativa demonstra a intenção da sociedade internacional em dar eficácia aos tratados de 

direitos humanos (o chamado treats with teeth 54).

Dessa forma, a ordem jurídica interna dos Estados em relação aos direitos humanos 

pode ser complementada pelos instrumentos internacionais a fim de suprir omissões, lacunas, 

um verdadeiro sistema de interação de normas, sem gerar, necessariamente, uma ingerência 

da sociedade internacional no Estado.   

Cumpre, em nossos dias, no domínio da proteção dos direitos humanos, expressar 
no direito interno a medida e as conquistas do direito internacional, ao invés de 
tentar projetar neste último a medida do direito interno. Importa aqui reduzir a 
distância ou brecha entre as óticas “internacionalista” e “constitucionalista”. Há 
que ressaltar a necessidade de, no presente contexto, buscar maior concordância 
entre  o  direito  internacional  e  o  direito  interno,  maior  aproximação  entre  os 
enfoques internacionalista e constitucionalista, e conjunção da realidade interna 

53 Exemplificativamente, Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; Pacto Internacional de 
Direitos Civis e Políticos; Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos; Convenção 
Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial; Convenção sobre a Eliminação 
de Todas  as  Formas de Discriminação  contra a  Mulher;  Convenção sobre  os  Direitos  Políticos  da Mulher; 
Convenção Relativa à Luta contra a Discriminação no Campo de Ensino; Convenção para a Prevenção e a 
Repressão do Crime de Genocídio; Convenção sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e Crimes de 
Lesa-Humanidade;  Convenção  contra  a  Tortura  e  Outros  Tratamentos  ou  Penas  Cruéis,  Desumanos  ou 
Degradantes; Convenção sobre os Direitos da Criança; Convenção Internacional sobre a Eliminação e a Punição 
do Crime de  Apartheid;  Convenção Internacional  contra  Apartheid nos  Esportes;  Convenção (n.87) sobre a 
Liberdade  Sindical  e  a  Proteção  do Direito  Sindical;  Convenção  (n.98)  sobre  Direito  de  Organização  e  de 
Negociação Coletiva; Convenção (n.100) sobre Igualdade de Remuneração; Convenção (n.105) sobre a Abolição 
de Trabalho Forçado, Convenção (n.111) sobre Discriminação em Emprego e Profissão; Convenção (n.135) 
sobre Representantes dos Trabalhadores; Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados; Convenção Relativa 
ao  Estatuto  dos  Refugiados;  Protocolo  sobre  o  Estatuto  dos  Refugiados;  Convenção  sobre  o  Estatuto  dos 
Apátridas; Convenção para a Redução dos Casos de Apatrídia; Quatro Convenções de Genebra sobre Direito 
Internacional Humanitário; Protocolo Adicional I (1977) às Convenções de Genebra de Direito Internacional 
Humanitário  (1949)  e  Protocolo  Adicional  II  (1977)  às  Convenções  de  Genebra  de  Direito  Internacional 
Humanitário (1949) – TRINDADE, 1991, pp.639-640 -. Além desses instrumentos, não se pode deixar de citar a 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 
Violência contra a Mulher e o Tribunal Penal Internacional.
54 Flávia Piovesan lembra o desafio enfrentado pelo direito internacional dos direitos humanos em “pôr dentes” 
aos  tratados  de  direitos  humanos.  Afastada  a  metáfora,  na  realidade,  busca-se  introduzir  sanções  aos  atos 
internacionais, de forma a torná-los capazes de se sobreporem ao arbítrio e à violência para fazer valer a justiça. 
Nesse sentido, o TPI aparece como avanço decisivo no combate aos crimes mais graves contra a humanidade 
(PIOVESAN, 1999).



com as possibilidades e meios de proteção internacional dos direitos humanos. 
Na verdade, verifica-se uma confluência entre o direito internacional e o direito 
público interno, na medida em que constitui objeto tanto de um quanto de outro a 
extensão ou garantia  de proteção cada vez mais eficaz do cidadão,  da pessoa 
humana. (TRINDADE, 1991, p.623).

O desenvolvimento de mecanismos processuais específicos é fundamental para dotar 

de eficácia a proteção dos direitos humanos, tanto no âmbito estatal como no internacional. 

Há pouco menos de duas décadas, Mauro Cappelletti ressaltava que a proteção 
dos  direitos  humanos,  no  plano  do  direito  interno,  requer  instrumentos 
processuais adequados, e é tamanha sua importância que transcende o sistema 
ordinário  de  proteção  judicial;  assim,  em  caso  de  ameaça  aos  direitos 
constitucionalmente  reconhecidos,  há  que  prover  meios  processuais 
extraordinários de proteção. E é quando nem mesmo estes são disponíveis que as 
garantias consagradas nos tratados e instrumentos internacionais de proteção dos 
direitos humanos operam em favor dos que necessitam de proteção. E segundo 
estes tratados de direitos humanos não é suficiente que os Estados Partes contem 
com um sistema de tutela jurídica de ‘caráter genérico’; encontram-se eles na 
obrigação  de  prover  instrumentos  processuais  adequados  e  eficazes  para  a 
salvaguarda  dos  direitos  constitucionalmente  consagrados.  Há,  entre  os 
constitucionalistas, os que revelam sensibilidade para as afinidades e interação 
entre o direito internacional e o direito interno no tocante à proteção dos direitos 
humanos (TRINDADE, 1991, p.624).

Pode-se perceber que a proteção internacional dos direitos humanos se caracteriza pela 

existência de princípios e de regras criadas pela sociedade internacional, comumente, com a 

iniciativa da ONU.

Enquanto isso, os sistemas regionais de proteção internacional dos direitos humanos 

complementam esses princípios e regras de acordo com a experiência e com a necessidade 

local e oferecem mecanismos com vistas a uma maior eficiência do sistema internacional.

O sistema internacional de proteção dos direitos humanos comporta os instrumentos 

de  alcance  universal  e  os  instrumentos  de  alcance  regional  de  acordo  com  o  elemento 

geográfico (FREITAS, 1989, p.55).   

Nesse sentido, os sistemas regionais de proteção internacional dos direitos humanos se 

dispõem  a  apresentar  mecanismos  próprios  para  essa  tutela.  O  mérito  de  um  sistema 



regionalizado é introduzir um meio comum de tutela para um espaço geográfico, marcado, via 

de regra, por espaços continentais. 

Ademais, no rastro do mínimo formal necessário à tutela dos direitos humanos, três 

grandes  conjuntos  de  nações  desenvolveram  um  mecanismo  próprio,  cada  um,  de 

monitoramento  do  cumprimento  dos  direitos  humanos.  Assim,  por  ordem cronológica,  o 

continente  europeu,  o  americano  e  o  africano55 têm  tratados  sobre  direitos  humanos  e 

instituições  específicas  para  processar  e  para  julgar  as  violações  em cada  micro  sistema 

internacional regionalizado desses. 

1.6. Sistemas regionais de proteção dos direitos humanos___________________________

1.6.1. Sistema europeu________________________________________________________

O sistema europeu de direitos humanos é inaugurado com a vigência do Tratado de 

Roma de  1950,  referente  à  Convenção  Européia  dos  Direitos  Humanos  sobre  os  direitos 

individuais clássicos, elaborada pelo Conselho da Europa. Os direitos econômicos, sociais e 

culturais só foram incorporados ao Tratado de 1950 com a Carta Social Européia de 1965, 

tratado concluído em Turim. O Protocolo Adicional de 1988 foi incorporado à Carta Social 

Européia.

55 Na Europa, a Convenção para Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais data de 1950 
(Tratado de Roma de 1950). Na América, a Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da 
Costa Rica data de 1969. Na África, a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Direitos dos Povos data de 
1981 (COMPARATO, 2004, pp. 264, 362 e 391).



O Protocolo Adicional de 1988 inovou ao consagrar o direito dos trabalhadores:  à 

igualdade  de  possibilidades  de  tratamento  em  matéria  de  emprego  e  de  profissão,  à 

informação e à participação na melhoria das condições de trabalho. Ademais, consagrou-se o 

direito dos idosos à proteção social (COMPARATO, 2004, p.265).   

Seus  principais  órgãos  eram  originalmente: a  Comissão  Européia  de  Direitos 

Humanos (artigo 19, alínea a), o Tribunal Europeu de Direitos Humanos (artigo 19, alínea b) 

e o Comitê de Ministros do Conselho da Europa. Porém, a partir do Protocolo nº. 11 de 1994, 

a Comissão Européia de Direitos Humanos foi extinta e suas funções foram transferidas para 

o Tribunal Europeu de Direitos Humanos.

A função da extinta CmEDH era analisar as petições apresentadas por Estados-partes 

contra  outro  (artigo  24)  e  por  pessoas  humanas,  individualmente,  por  grupos  de  pessoas 

humanas e por organizações não governamentais. As petições apresentadas pelos que não são 

Estados-partes da Convenção precisam da autorização do Estado apontado como violador de 

direitos humanos para poder ser apreciada pela CmEDH (artigo 25, item 1). 

A partir  de  então,  a  CmEDH passa  a  analisar  a  admissibilidade  da  petição.  Se  o 

peticionante não esgotou todas as vias de tutela do direito interno, ele vai ter sua petição 

indeferida de antemão (artigo 26, parte inicial). Da mesma forma, se a petição for apresentada 

após seis meses, a contar da data da decisão definitiva, ela também será indeferida (artigo 26, 

parte final).

Ademais, as petições anônimas, as manifestamente infundadas e as substancialmente 

idênticas a outra já examinada ou já submetida a outra instância internacional de investigação 

serão indeferidas, ou seja, a questão descrita na petição não pode estar sendo analisada ou 

julgada por outro órgão internacional (artigo 27).



Porém,  sendo  acolhida,  dá-se  início  a  uma  investigação  prévia  seguida  de  uma 

tentativa  de  conciliação  entre  os  interessados  (artigo  28,  alíneas  a,  b).  Se  a  tentativa  de 

conciliação restar infrutífera, a CmEDH relata o fato conclusivamente sobre a ocorrência ou 

não de violação de dispositivos da Carta Européia de Direitos Humanos.

Se nos três meses seguintes à data da entrega do relatório da CmEDH ao CMCE o 

litígio  não  for  levado  à  apreciação  do  TEDH,  o  Estado-parte  não  fica  impune 

necessariamente. O litígio é decidido pelo CMCE, órgão fiscalizador das decisões do TEDH e 

excepcionalmente  judicante.  Excepcionalmente  porque  o  CMCE  é  órgão  político 

essencialmente e não cabe aos órgãos políticos a atribuição de julgador. Porém, para se evitar 

impunidades, o CMCE decide, por maioria de dois terços de seus membros com assento no 

Comitê, se houve violação de direitos humanos (artigo 32, item 1). Em caso afirmativo, o 

CMCE fixa um prazo para o Estado violador agir de forma a sanar a violação e a realizar as 

medidas  determinadas  (artigo  32,  item 2).  Extinto  o  prazo  sem a  realização  das  devidas 

providências, o CMCE, por maioria de dois terços de seus membros com assento no Comitê, 

torna pública a violação de direitos humanos pelo Estado e determinará, ainda, quais efeitos 

serão dados à decisão original (artigo 32, 3).

Por outro lado, o litígio pode ser levado à jurisdição do TEDH. Apenas o Estado-parte 

envolvido  no  litígio  reconhecedor  da  jurisdição  do  órgão  pode  ser  submetido  ao  TEDH. 

Definida  a  jurisdição,  o  TEDH  pode  reconhecer  da  ocorrência  de  violação  de  direitos 

humanos. Isso posto, o Estado apontado como violador indeniza a vítima ou, então, a TEDH 

condena-o a fazê-lo.

O protocolo nº 11 de 1998 extinguiu a CmEDH, mantendo o TEDH. O órgão mantido 

incorporou as  prerrogativas  e  os  deveres  da CmEDH. Com a  alteração,  o  indivíduo  teve 



reconhecido  seu  direito  de  petição  para  o  TEDH,  bem  como  tornou  obrigatória  a  sua 

jurisdição.  Essa  alteração  legal  de  1998  tornou  obrigatórias  essas  duas  previsões  que, 

anteriormente, eram facultativas. 

1.6.2. Sistema americano______________________________________________________

Em 1969, na cidade de São José da Costa Rica, é concluído o tratado conhecido por 

Pacto de São José da Costa Rica, o pacto do continente americano sobre direitos humanos.

A CADH prevê uma série de direitos políticos e civis (artigo 3 ao 25) coerente com o 

Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966. Em termos de direitos econômicos, 

culturais e sociais, não há qualquer disposição direta na CADH. Ao contrário, existe apenas, 

no artigo 26, uma diretriz para cada Estado-parte adotar mecanismos internos de efetivação 

desses direitos (PIOVESAN, 1997, pp.223-224).

No  entanto,  a  Assembléia  Geral  da  OEA  acolheu  um  protocolo  adicional  sobre 

direitos econômicos, culturais e sociais de forma a complementar a CADH. Nesse protocolo 

adicional,  estão  previstos  direitos  efetivamente,  bem  como  se  prevê  um  mecanismo  de 

supervisão  deixado  aos  cuidados  do  Comitê  Interamericano  para  Assuntos  Econômicos  e 

Sociais, enquanto a análise dos relatórios apresentados pelos Estados-partes cabe ao Conselho 

Interamericano  para  a  Educação,  Ciência  e  Cultura.  Excepcionalmente,  nos  casos  de 

exigibilidade direta de qualquer direito previsto no Protocolo Adicional, pode-se apresentar 

recurso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 



A Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos  formam  o  mecanismo  de  monitoramento  dos  direitos  humanos  no  continente 

americano (artigo 33, alíneas a, b).

Inicialmente,  a Comissão Interamericana de Direitos  Humanos foi  criada em 1959 

como  órgão  integrado  à  OEA com a  incumbência  de  promover  os  direitos  humanos  no 

continente americano consoante a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem 

de  1948.  Em 1965,  a  II  Conferência  Interamericana  Extraordinária  (realizada  no  Rio  de 

Janeiro) autorizou a CmIDH a buscar informações perante os Estados americanos e a fazer 

recomendações aos mesmos.  Em 1967, através do Protocolo de Buenos Aires, a CmIDH foi 

conferida ao órgão principal da OEA. Ademais, o Pacto de São José conferiu-lhe a principal 

função de supervisora do tratado (artigo 41, caput). 

Sucessivamente, a CmIDH foi acrescida em suas funções, passando de mero órgão de 

promoção dos direitos humanos para órgão de recomendação e de supervisão do cumprimento 

da convenção de direitos humanos no continente americano.

A base jurídica da CmIDH é o Pacto de São José, o Protocolo de Buenos Aires e a 

Declaração  Americana  dos  Direitos  e  Deveres  do  Homem.  Cada  instrumento  desses  é 

aplicado pela CmIDH de acordo com a participação do Estado-parte americano em cada um 

desses tratados.

A  CmIDH  é  composta  por  sete  membros  de  elevada  moral  e  reconhecido 

conhecimento em direitos humanos eleitos, a título pessoal, pela Assembléia Geral da OEA 

para um mandato de quatro anos, podendo ser reeleitos uma vez (artigos 34 e 36). 



A  CmIDH  tem  a  competência  de  analisar  as  petições  encaminhadas  por  pessoa 

humana,  por  grupos de pessoas,  por entidades  não-governamentais  e  pelos  Estados-partes 

sobre possíveis  violações dos direitos  humanos (artigo 44).  Em relação à  prerrogativa da 

CmIDH para analisar a queixa encaminhada por pessoa humana, tal dispositivo da convenção 

é de aceitação automática e obrigatória para o Estado que aderir à CADH.

Procedimentalmente,  o  rito  da  CmIDH  é  o  seguinte:  primeiramente,  estuda-se  a 

admissibilidade da petição. Para tanto, deve-se ter esgotado todos os recursos intraestatais de 

tutela, exceto nos casos de demora injustificada, de inexistência de mecanismos intraestatais e 

de impedimento de esgotamento dos recursos internos, não passar de seis meses a partir da 

ciência  da decisão definitiva  e  não existir  litispendência  internacional,  ou seja,  a  questão 

descrita na petição não pode estar sendo analisada ou julgada por outro órgão internacional 

(artigo 46).

Acolhida  a  petição,  o  Estado-parte  apontado  de  violação  de  direitos  humanos  é 

chamado a prestar informações. Prestadas ou não as informações, verifica-se se os motivos 

persistem, não persistindo, a petição é arquivada. Persistindo os motivos, tenta-se uma espécie 

de conciliação entre o peticionante e o Estado apontado como violador de direitos humanos. 

Fracassada a conciliação, a CmIDH redige um relatório conclusivo sobre a existência ou não 

de violação de direitos humanos e faz recomendações ao Estado quando necessário.

Esse relatório é encaminhado ao Estado que tem três meses para dar cumprimento e 

acolher as recomendações. Se dentro desses três meses, o caso não for resolvido em acordo 

pelos  interessados  e  nem for  submetido  à  Corte  Interamericana  de  Direitos  Humanos,  a 

CmIDH pode emitir opinião sobre o caso e estipula um novo prazo para o Estado sanar o 

problema  a  partir  das  recomendações  apresentadas.  Essa  opinião  é  tomada  por  maioria 



absoluta de votos dos seus membros. Extinto o novo prazo estipulado, a CmIDH decide por 

maioria absoluta de votos se o Estado providenciou as medidas necessárias para o saneamento 

do problema de acordo com as recomendações.          

A Corte Interamericana de Direitos Humanos é o órgão jurisdicional do mecanismo 

americano de tutela dos direitos humanos.

A composição da CrIDH é de sete juízes de nacionalidade dos membros da OEA. A 

eleição dos magistrados é a título pessoal pelos Estados-partes da CADH (artigo 52, §1º). A 

função da CrIDH é consultiva e jurisdicional. Qualquer membro da OEA pode consultar o 

órgão  referente  à  interpretação  da  CADH ou  de  outro  ato  internacional  americano  sobre 

direitos humanos e, ainda, pode emitir parecer sobre a compatibilidade do direito interno com 

os tratados de direitos humanos (artigo 64, §§1º e 2º).

Em relação ao caráter jurisdicional, a competência da CrIDH depende de declaração 

expressa do Estado-parte em a reconhecer permanentemente ou em casos específicos (artigo 

63, §3º).

Apenas os Estados-partes podem provocar a ação da CrIDH sobre possível violação de 

dispositivos da CADH por um Estado-parte (artigo 61, §1º). A decisão da CrIDH vincula e 

obriga  o  Estado-parte  violador  da  CADH a  adotar  as  medidas  restauradoras  dos  direitos 

violados e a pagar indenização à vítima56 (artigo 63, §2º).    

56 O Estado brasileiro foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos a pagar uma indenização de 
U$  146,000,00  (cento  e  quarenta  e  seis  mil  dólares)  à  família  de  Damião  Ximenes  Lopes.  A  decisão 
condenatória reconheceu a violação de direitos humanos devido aos maus-tratos sofridos por Damião na Clínica 
de Repouso de Guararapes,  no qual ele estava internado em outubro de 1999. A violência física sofrida por 
Damião  resultou  na  sua  morte.  Disponível  em: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u125170.shtml. Acesso em 18 de agosto de 2006.

http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u125170.shtml


1.5.3. Sistema africano________________________________________________________

O sistema africano de proteção aos direitos humanos é o mais recente dos três. A Carta 

de Banjul é fruto da 18ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo, ocorrida em Nairobi 

em 1981.

A carta africana marca pela sua abordagem inédita no conteúdo descritivo de direitos. 

Além do mais, há a previsão de um mecanismo regional de proteção dos direitos humanos, 

tais como há o europeu e o americano.

A primeira parte da Carta de Banjul estabelece os direitos e deveres (artigos 1 a 29). 

Nesse ponto, vige o ineditismo da carta africana. O instrumento prevê a titularidade coletiva, 

ou seja, a titularidade dos povos aos direitos humanos, por exemplo: o direito à existência e à 

autodeterminação  (artigo  20,  item  1)  e  o  direito  a  um  meio  ambiente  favorável  ao 

desenvolvimento (artigo 24).

Isso faz adentrar em um universo pouco definido do direito internacional. De fato, o 

conceito de povo não é definido satisfatoriamente no direito internacional. A própria Carta da 

ONU não diferencia povo de nação, tratando os dois termos indistintamente. A palavra povo 

pode assumir  três  significados de acordo com a proposição normativa  que o emprega.  A 

saber: 1. sinônimo de população de colônia ou território ocupado; 2. a totalidade de cidadãos 

de  um Estado;  e  3.  um grupo minoritário  de  um Estado,  isto  é,  numericamente  inferior, 

politicamente dominado, porém com características étnicas próprias e distintas dos demais. 

Ainda de acordo com os três significados, não se consegue vislumbrar a personalidade, logo 



se cria um impasse sobre a legitimidade de quem pode exercer tais direitos sob a alcunha de 

povo (COMPARATO, 2004, pp.392-393).     

A  segunda  parte  da  carta,  a  partir  do  artigo  30,  prevê  o  mecanismo  regional  de 

proteção.

A Comissão Africana de Direitos Humanos é órgão incumbido da proteção de direitos 

humanos  no  âmbito  do  sistema  africano.  A  CmADH  é  composta  por  onze  membros 

escolhidos entre as personalidades africanas de alta consideração e de alta moral, bem como 

íntegras, imparciais e de competência em matéria de direitos humanos (artigo 31, item 1). 

O Estado-parte não pode ter mais de um nacional como membro da CmADH (artigo 

32). Os membros da CmADH são eleitos por escrutínio secreto pela Conferência de Chefes de 

Estado e de Governo (artigo 33). Os candidatos são apresentados pelos Estados-partes em 

número máximo de dois. Sendo dois os candidatos apresentados, apenas um pode ser nacional 

do Estado-membro apresentante (artigo 34).

O mandato dos membros da CmADH é exercido por seis anos, passível de reeleição 

(artigo 36).

A competência da CmADH se perfaz em quatro funções basicamente: promover os 

direitos humanos e dos povos, assegurar a proteção dos direitos humanos nos termos previstos 

na Carta de Banjul, interpretar os dispositivos da Carta e executar as tarefas confiadas pela 

Conferência de Chefes de Estado e de Governo (artigo 45, itens 1, 2, 3 e 4). Trata-se de 

prerrogativas de caráter político e “quase judicial” (PIOVESAN, 2006, p.125).

As comunicações sobre possíveis violações de dispositivos da Carta por um Estado-

parte  podem  ser  apresentadas  por  qualquer  Estado-parte.  Após  o  recebimento  da 



comunicação,  o Estado apontado como violador de direitos humanos tem três meses para 

apresentar,  facultativamente,  uma  resposta  ou  explicação  (artigo  47).  Caso  contrário,  o 

Estado-parte  noticiante  pode  prescindir  dessa  fase  e  apresentar  a  notícia  diretamente  à 

CmADH (artigo 49).

Se, nesses três meses, o litígio não for resolvido a contento, qualquer dos Estados-

partes  envolvidos  podem levar  a  questão  à  CmADH através  de  notificações  enviadas  ao 

Presidente da CmADH, ao outro Estado interessado e ao Secretário Geral da Organização da 

Unidade Africana (artigo 48).

A CmADH só passa a analisar a notícia uma vez confirmada a exaustão de todos os 

recursos  intraestatais  para  solução  do  litígio,  exceto  nos  casos  de  reconhecida  demora 

injustificada  (artigo  50).  Acolhida  a  notícia,  a  CmADH  pode  requerer  informações  dos 

Estados-partes envolvidos ou de outras fontes pertinentes. Exauridos os meios amigáveis de 

solução,  a  CmADH  relata  conclusivamente  o  fato  aos  Estados-partes  envolvidos  e  à 

Conferência de Chefes de Estado e de Governo, podendo, inclusive fazer recomendações ao 

órgão (artigo 52 combinado com o artigo 53).

Nos casos excepcionais de comunicações feitas por outros meios que não sejam por 

Estado-parte, a CmADH pode instaurar o procedimento por autorização da maioria absoluta 

dos Estados-partes ou por solicitação da Conferência de Chefes de Estado e de Governo em 

casos particulares de grave violação do direitos humanos (artigo 55, item 2, combinado com o 

artigo 58, item 2).

O procedimento permanece confidencial até manifestação contrária da Conferência de 

Chefes de Estado e de Governo (artigo 59, item 1).



Em  janeiro  de  2004,  passou  a  vigorar  o  Protocolo  que  introduziu  um  órgão 

jurisdicional ao sistema africano de direitos humanos: a Corte Africana de Direitos Humanos 

(PIOVESAN, 2006, p.129).

A CrADH é composta por onze membros nacionais de Estados africanos, juízes de 

elevada reputação moral e notório conhecimento em direitos humanos. Não pode haver mais 

de dois juízes da mesma nacionalidade. Eles são eleitos por voto secreto pela Assembléia dos 

Estados.

A  CrADH  tem  competência  complementar  à  CmADH,  ou  seja,  é  consultiva  e 

contenciosa. Contenciosamente, a CrADH pode analisar os casos submetidos à CmADH. O 

indivíduo e organizações não-governamentais podem provocar diretamente a CrADH, caso o 

Estado apontado como violador tenha se declarado favorável a esse dispositivo (artigo 5º do 

Protocolo).   



2. A internacionalização do direito penal_________________________________________

2.1 O direito penal___________________________________________________________

O direito é um fenômeno social. Dois ou mais sujeitos convivem entre si sob o manto 

da  coordenação.  As  relações  intersubjetivas  juridicamente  relevantes  não  se  desenvolvem 

instintivamente, ao contrário, o grupo social se pauta por comportamentos esperados em prol 

do  desenvolvimento  da  civilização.  Desde  a  mais  remota  e  mais  simples  forma  de 

agrupamento humano, a idéia comum de direito é a de lei, lei no sentido de jus, ou seja, ligar 

e ordenar; laçar e coordenar (REALE, 1996, pp.1-2).

 O direito penal é uma expressão desse direito.  Não um direito dos primórdios da 

civilização, carregado de um forte viés moral e sobrenatural (religião), mas de um direito já 

diferenciado das demais ordens normativas e aplicado por uma autoridade extraída do seio da 

coletividade ou do grupo social. Na medida em que a pessoa humana agia ilicitamente, ou 

seja, desconforme o comportamento esperado em sociedade, ela cometia um crime e deveria 

ser punida.

Essa punição, ou sanção, ou ainda pena, evoluiu na medida em que se ampliavam as 

relações sociais. Nas pequenas tribos, o sentimento de comunhão de vida, de solidariedade 

entre  os  membros,  é  mais  forte,  logo  a  sanção  não  poderia  ser  mais  cruel  do  que  as 

humilhações e o ostracismo, para os casos mais sérios. Esse primeiro estágio da pena chamou-

se de perda da paz. O indivíduo assim sancionado estava entregue à própria sorte. Ele perdia a 



proteção da sua tribo e passava a enfrentar sozinho as tribos inimigas, as forças da natureza e 

a ira dos deuses (ANÍBAL BRUNO, 1978, pp.69-71).

Já a vingança privada pressupõe uma sanção mais comum em uma escala mais elevada 

das relações sociais. Geralmente, ela se dava entre tribos e tinha um caráter de guerra, já que a 

agressão ao membro de uma tribo tinha o condão de solidarizar a agressão entre os demais 

membros da tribo, pondo todos esses em clima de animosidade com os demais membros da 

tribo  do  agressor.  Era  um  tempo  de  coletivização  da  prática  agressiva,  bem  como  da 

coletivização da reação à agressão. Porém, a vingança privada não permaneceu restrita  às 

relações intertribais.  À medida que as  tribos cresciam e se dividiam em clãs,  a vingança 

privada se estendeu aos casos de agressão entre os clãs do mesmo grupo social (ANÍBAL 

BRUNO, 1978, pp.69-71).

O estado de guerra fruto dessa vingança privada sugeriria uma reação desmedida em 

relação à agressão recebida por uma tribo. Uma reação desmedida entre tribos ou entre clãs de 

uma  mesma  tribo  deveria  pôr  em risco  a  própria  existência  dos  grupos  sociais.  Não  há 

elementos que comprovem isso, mas Aníbal Bruno assevera que, em determinado momento, 

um órgão central da coletividade aparece e gradativamente se organiza e se fortalece de forma 

a disciplinar a vingança e a restringi-la de acordo com a intensidade da agressão sofrida. A 

reação do agredido passava a ser limitada, sendo proibidos, portando, os excessos naturais da 

ira do agredido. É a consagração da lei de talião, famosa pela fórmula: olho por olho, dente 

por dente (ANÍBAL BRUNO, 1978, p.72).   

Nas cidades gregas, as informações mais antigas provêm da literatura dos poetas, dos 

oradores e dos filósofos. Elas dão notícia da interferência dos deuses na vida dos homens. A 

vingança era uma prática muito cara aos deuses. Nesse tempo, a pena tinha caráter de um 



verdadeiro tabu e se apresentava nos mitos e nas tragédias. A contribuição de peso já vem dos 

trabalhos  dos  filósofos  sobre  culpabilidade  e  sobre  livre  arbítrio  presentes  nas  condutas 

humanas. A pena pública fez diferenciar as ofensas em dois tipos: ao bem do Estado ou da 

religião e ao bem particular. O primeiro recebia as penas mais severas (ANÍBAL BRUNO, 

1978, pp.76-77). 

Uma ciência do direito não se desenvolveu na Grécia antiga, porém de lá vieram os 

primeiros debates sobre a razão, sobre o fundamento do direito de punir e sobre a finalidade 

da pena. Os preceitos éticos foram fundamentais nesses debates. Defendeu-se a pena como 

instrumento de defesa social e de prevenção (ANÍBAL BRUNO, 1978, p.78).

O direito penal romano tinha um caráter religioso inicialmente. Contudo, a distinção 

entre o religioso e o jurídico logo se construiu. Os crimes se dividiam em dois tipos em Roma. 

O crime público praticado contra a segurança da cidade e o homicídio praticado contra o 

pater. Os demais crimes eram particulares e se resolviam por meios compensatórios que não a 

pena pública,  via  de regra,  muito  severa por  ser  capital  ou por  ser  o  desterro (ANÍBAL 

BRUNO, 1978, p.80).

A jurisdição penal limitada ao seio da família, portanto o pater era o chefe da família e 

o  sacerdote  do  culto  familiar,  bem  como  era  o  juiz  e  aplicava  a  pena  àqueles  sob  sua 

autoridade. Fora do seio familiar, a pena evoluiu da vingança, passando pela lei de talião, até 

chegar à composição (para os delitos privados). Com a criação de novos crimes públicos, a 

pena de  composição perde força  gradativamente,  enquanto  a  pena  pública  é  fortalecida  e 

aumentado o seu universo de atos sancionatórios, tais como: o trabalho forçado, a privação de 

liberdade e as penas infamantes. Tal como ocorrera na Grécia antiga, Roma não desenvolveu 



um conhecimento jurídico sistemático, vigia a idéia da jurisprudência como ciência empírica: 

jus ars boni et aequi (ANÍBAL BRUNO, 1978, pp.81-82).   

No direito germânico primitivo, a pena era vingança ou a perda da paz. O chefe do 

grupo gentílico  implantava  a  disciplina.  Qualquer  pessoa que  a  violasse  era  condenada  à 

Friedlosigkeit, ou seja, era expulso do grupo, perdia a proteção e ficava à mercê da natureza e 

dos inimigos. Entre os grupos, vigia a vingança de sangue (Blutrache). Lentamente, esses dois 

tipos de pena foram substituídos pela composição devido à interferência de uma autoridade 

pública (ANÍBAL BRUNO, 1978, p.83).

Originariamente, a sanção penal se desenvolveu em geral dessa forma, desde a perda 

da  paz,  passando  pela  vingança  privada,  pela  lei  de  talião  até  chegar  à  pena  pública. 

Especificamente, a pena pública foi marcante devido aos desmandos e à insegurança existente 

na Idade Média e nas monarquias absolutistas.

O direito penal medieval e o do período moderno foram marcados pelo arbítrio e pelo 

uso  indiscriminado  da  violência.  O  aparecimento  das  escolas  penais  difundiu  a 

sistematicidade  na  produção  do  conhecimento  do  direito  penal  aplicado  na  busca  de  um 

conceito de crime principalmente. Não se pode negar que a contribuição das escolas clássica e 

positiva  em oposição  aos  desmandos  e  à  insegurança  da  Idade  Média  e  das  monarquias 

absolutistas foi marcante também. Por sua vez, as escolas penais ecléticas contribuíram nesse 

sentido também57.

A escola clássica surge no século XVIII em meio aos desmandos, à violência e às 

arbitrariedades  que  o  direito  penal  “herdou”  da  Idade  Média  e  os  manteve  no  período 

57 Dentre as escolas penais, Aníbal Bruno destaca a clássica e a positiva, enquanto às demais, ele classifica de 
escolas intermediárias que se propunham a defender novas idéias sem, no entanto,  desvincular-se das idéias 
tradicionais (ANÍBAL BRUNO, 1978, p.123).  



absolutista posterior. Era tempo do iluminismo. O monarca absolutista já não se fazia mais 

necessário. Da mesma forma, a crueldade das sanções penais já estava ultrapassada em vista 

dos anseios de maior controle dos atos dos agentes públicos em detrimento da tirania, anseios 

esses que tomaram forma essencialmente graças à Revolução Francesa.

A obra inicial  da escola clássica não foi  nenhum tratado do novo direito penal. O 

substrato é necessariamente filosófico.  Do delito e da pena de Cesare Beccaria foca-se na 

doutrina do contrato social58 para provar a necessidade de existência do direito penal e para 

traçar os limites da pena proporcionalmente ao dano sofrido pela sociedade e de forma que o 

agente da ação danosa não torne a cometer o crime. Dessa forma, o direito penal é resultado 

da liberdade individual de cada cidadão, cuja parte dela foi renunciada em prol da manutenção 

do  bem-comum.  A  finalidade  é  prevenir  a  ação  criminosa.  Juntamente  com  Beccaria, 

Filangieri, Romagnosi e Carmignani defenderam esse caráter preventivo, utilitarista do direito 

penal59,  porém  a  finalidade  preventiva  na  escola  clássica  não  foi  uníssona.  (ANÍBAL 

BRUNO, 1978, pp.96-97).

Além do viés preventivo, a escola clássica assumiu um caráter retributivo, por outro 

lado, baseado no jusnaturalismo, ou seja, em uma idéia de justiça eterna e imutável inerente à 

natureza do homem. Nesse sentido, a sanção penal é um mal lícito, pois é conforme a ordem 

jurídica,  enquanto  o  crime  é  um ilícito,  em desconformidade  com a  ordem jurídica.  Os 

58 Na obra O Contrato Social, Rosseau defende a idéia de Estados democráticos como meio capaz de garantir a 
igualdade jurídica dos cidadãos (COTRIM, 1992, p.141).  O soberano reinaria conforme a vontade do povo, 
longe da tirania típica do absolutismo. 
59 O  fato  de  defenderem  o  caráter  preventivo  do  direito  penal  não  faz  de  Filangieri,  de  Romagnosi  e  de 
Carmignani contratualistas necessariamente. Filangieri era jusnaturalista, mas adotou a doutrina do pacto social 
como pressuposto lógico da origem do direito penal, ainda que pensasse o direito de origem divina. (ANÍBAL 
BRUNO, 1978, p.97). Romagnosi também era jusnaturalista, contestava a idéia do pacto social e afirmava que a 
pena deveria ser  proporcional  ao estímulo do agente em praticar o crime,  de forma a se tornar um contra-
estímulo  (ANÍBAL  BRUNO,  1978,  pp.100-101).  Carmignani  tinha  pensamento  jusnaturalista,  mas  não 
confundia a moral com o direito (ANÍBAL BRUNO, 1978, p.99). 



maiores doutrinadores do classicismo retributivo foram: Rossi,  Carrara,  Pessina (ANÍBAL 

BRUNO, 1978, p.93).

Aníbal Bruno apresenta Carrara como o maior expoente da escola clássica italiana. 

Carrara adotou uma linha lógico-jurídica a partir de uma ordem jurídica posta por Deus e 

seguida pelo homem.  Dessa  ordem jurídica  divina,  extraem-se direitos e deveres  a  serem 

tutelados juridicamente. Sendo o crime a violação de um direito, então o crime é um conceito 

jurídico  e  não  um conceito  ontológico.  Mas  nem toda  violação  de  direito  seria  punível. 

Exigia-se, também, a vontade inteligente e livre, logo a pena se pautava pela retribuição e 

excluía, conseqüentemente, a idéia de ressocialização do criminoso, pois o abrandamento da 

pena favorecia o crime (ANÍBAL BRUNO, 1978, pp.102-103).

A doutrina de Carrara ajudou a traçar um perfil da escola clássica. Fundamentalmente, 

os  clássicos  difundiram a idéia  do crime como um conceito  jurídico,  fato perpetrado por 

pessoa humana no exercício do livre arbítrio, gerando como retribuição ao mal injusto um mal 

autorizado pela ordem jurídica (ANÍBAL BRUNO, 1978, pp.104-105).

A escola clássica tem forte influência e grandes expoentes na Alemanha. Paul Anselm 

Feuerbach é um desses expoentes. A ele, é consagrado o princípio da absoluta legalidade dos 

crimes e das penas popularizada pela expressão:  nullum crimen sine lege, nulla poena sine  

lege60.

Depois de Feuerbach, a escola clássica alemã se dividiu entre os seguidores de Kant (a 

justiça absoluta medida pela lei de talião), de Hegel (da proporcionalidade entre o crime e a 

60 A doutrina de Feuerbach consagrou os seguintes ditados: nullum crimen, sine poena legali; nulla poena, sine  
lege; nulla poena, sine crimen, que posteriormente fundiram-se na expressão: nullum crimen, nulla poena sine  
lege, oriunda do princípio da legalidade (BRANDÃO, 2002, pp.36-37).



pena) e da escola histórica do direito - a investigação e a fundamentação histórica do direito 

penal - (ANÍBAL BRUNO, 1978, pp106-109).

Nesse rastro, pode-se entender que a escola clássica se dividiu em dois períodos: um 

político, voltado para o combate ao arbítrio e em prol da humanização do direito penal; e um 

jurídico, de análise lógica, portanto mais coerente e sistemático e menos apaixonado (ALVES, 

1977, pp.34-35).                

A  escola  positiva,  por  sua  vez,  veio  a  influenciar  o  direito  penal  com  os 

conhecimentos  obtidos  através  do  método  científico  do  século XIX.  A  ciência  penal 

florescente propunha a análise do crime sob uma ótica nova direcionada para os fundamentos 

do direito vigente na época combinados com a aplicação do método científico, coisa que o 

jusnaturalismo dos clássicos já não acompanhava mais. Assim, o crime foi analisado a partir 

do homem e de suas relações sociais (ANÍBAL BRUNO, 1978, pp.111-112).

O positivismo penal não se poderia iniciar mais marcante sem a antropologia criminal 

lombrosiana.  Em um primeiro momento,  Cesare  Lombroso defendeu o criminoso como a 

pessoa humana portadora de características anatômicas anormais, um ser atávico.

O atavismo é marcado pelo desenvolvimento biológico incompleto, uma espécie de 

regressão ao homem primitivo. O homem atávico era facilmente reconhecido por conjugar 

vários  sinais  físicos  e  psíquicos,  tais  como:  assimetria  craniana,  orelhas  em asa,  cabelos 

abundantes, face ampla e larga, ambidestrismo, vaidade e insensibilidade moral e à dor, por 

exemplo (ANÍBAL BRUNO, 1978, pp.113-114; NORONHA, 1999, p.35).

A primeira fase do pensamento de Lombroso sofreu com a reanálise do conhecimento 

que a ciência trazia consigo: a possibilidade de refutação. Baer, na Alemanha, e Goring, na 



Inglaterra,  afirmaram  a  existência  de  uma  relação  entre  o  físico  e  o  psíquico  no 

comportamento do criminoso, todavia, seria impossível se determinar uma fórmula segura da 

vocação para o crime a partir de variáveis como a personalidade da pessoa e a sua expressão 

antropológica. Por isso, Lombroso estendeu seu trabalho em busca da causa da degeneração, 

chegando à epilepsia e à loucura moral (ANÍBAL BRUNO, 1978, pp.114-115; NORONHA, 

1999, p. 35). O determinismo biológico pregou os fatores endógenos ao homem para explicar 

o crime.

A  sociologia  criminal,  encabeçada  por  Henrique  Ferri,  veio  analisar  os  fatores 

exógenos do crime, saindo do homem como objeto de estudo e partindo em direção às suas 

relações sociais.

O  trabalho  de  Ferri  não  se  desvencilhou  totalmente  dos  fatores  endógenos,  ao 

contrário, ampliou a visão sobre o crime como um resultado de fatores antropológicos, físicos 

e sociais. A vida em sociedade exigia uma responsabilização social e não moral do criminoso. 

A  razão  do  direito  penal  é  a  defesa  social  de  forma  a  se  prevenir  o  crime  a  partir  de 

intervenções  nas  condições  sociais  e  econômicas  da  sociedade  e  reajustar  o  criminoso  à 

convivência social (ANÍBAL BRUNO, 1978, p.116; NORONHA, 1999, pp. 36-37).

Rafael Garófalo, também positivista, representa a fase jurídica da escola. Como tal, ele 

tentou alcançar um conceito de delito natural para se chegar a um conceito ontológico de 

criminoso. Dessa forma, criminoso é aquele que pratica “violação dos sentimentos altruístas 

fundamentais de piedade e probidade, na medida média em que se encontram na humanidade 

civilizada, por meio de ações nocivas à coletividade” (ANÍBAL BRUNO, 1978, p.117). Para 

Garófalo, o criminoso é moralmente anormal, independente de anomalias físicas. Esse debate 

deu origem ao conceito  de periculosidade.  Garófalo  defendeu o fim repressivo do direito 



penal, inclusive, fazendo pregar o fim da pena de morte e do banimento (ANÍBAL BRUNO, 

1978, p.118).

Fundamentalmente,  a  escola  positiva  marcou  por  considerar  o  homem  criminoso, 

adentrando na esfera biológica e social do crime, por considerar o crime como um fenômeno 

social de violação do direito, logo a responsabilidade penal é também social, daí a retribuição 

influenciar a sanção de forma a recuperar o criminoso ou a o segregar (ANÍBAL BRUNO, 

1978, p.122).      

Daí seguem as escolas intermediárias ou escolas ecléticas, que pouco inovam e, de 

fato, mesclam os conhecimentos da escola clássica e da positivista.

A primeira das ecléticas foi a terza scuola italiana. Para os seguidores dessa corrente, 

o  crime  é  fenômeno  condicionado  pelos  fatores  apresentados  por  Ferri,  enquanto  a 

responsabilidade  do agente  é moral  antes  de tudo. A escola sociológica francesa segue a 

doutrina positivista, porém enfatiza o elemento social na gênese do crime. Para a escola de 

von Lizst ou escola moderna da Alemanha, o crime era tomado como um fenômeno jurídico 

recheados de aspectos humanos e sociais, todos juntos perfazem a realidade fenomênica. A 

pena foi defendida como elemento de defesa social (ANÍBAL BRUNO, 1978, pp.124-127).

A escola do tecnicismo jurídico61 defende a análise do objeto do direito penal restrito 

ao  direito  positivo,  ou  seja,  ao  ordenamento  jurídico,  portanto  afastado  das  influências 

inoportunas da filosofia e da ciência (ALVES, 1977, p.38). Essa posição inicial  da escola 

afastou a discussão sobre a influência do livre arbítrio na conduta relevante. Porém, a parte 

italiana  da  escola  retomou  a  idéia  de  liberdade  do  homem como fundamento  do  direito 

61 Alguns penalista consideram o tecnicismo jurídico como um movimento de renovação metodológica e não 
uma escola propriamente (ALVES, 1977, p.38).



punitivo. A escola técnico-jurídica segue a escola clássica quanto ao crime e se aproxima dos 

positivistas quanto à idéia da periculosidade criminal (ANÍBAL BRUNO, 1978, pp.132-134).

A escola da nova defesa social defende o crime como um sintoma de periculosidade 

social.  Logo,  o  sistema repressivo  deveria  ser  substituído  por  um sistema  jurídico-social 

preventivo. Então, adotar-se-ia, ao invés da pena, uma medida exclusiva para cada pessoa. 

Buscar-se-ia  a  prevalência  da  readaptação  do  delinqüente  em  detrimento  de  medidas 

repressivas (ALVES, 1977, pp.41-42).

A  escola  do  idealismo  atual,  o  pragmatismo  de  Quintiliano  Saldaña  e  a  escola 

humanista  de  Lanza  não  conseguem  fugir  da  órbita  de  influência  dos  clássicos  e  dos 

positivistas  e  nem tiveram grande repercussão.  O idealismo tinha essência  metafísica  em 

relação ao homem e ao seu destino. O pragmatismo de Saldaña não fugiu a idéia do homem 

criminoso, positivista por excelência. Já os humanistas retornam ao tempo da confusão do 

direito com a moral (ANÍBAL BRUNO, 1978, pp.134-136). 

Enfim, não se trata de um compêndio de idéias sobre direito penal. Ao contrário, trata-

se  de  mostrar  como  o  direito  penal  vigente  se  construiu:  a  situação  política  do  arbítrio 

devidamente combatido, a situação política do garantismo devidamente tutelada e a influência 

do método científico na construção do conhecimento penalista. Nesse contexto, o conceito de 

crime é construído.

O conceito  de crime é  o  primeiro elemento  de uma série  tripla  de elementos  que 

perfazem a teoria jurídica do delito: o crime, a pena e a lei penal (BRANDÃO, 2006). Esse 

trabalho se interessa particularmente pelo conceito de crime. Ele pode ser enquadrado em 

várias correntes: a criminológica, a jurídica, a material e a formal (BRANDÃO, 2003, p.03).



O conceito criminológico e o jurídico de crime já foram antecipados praticamente. O 

criminológico  foi  construído  por  Garófalo  a  partir  da  consolidação  do  conhecimento  da 

criminologia. A piedade e a probidade são a base paradigmática desse conceito. A moralidade 

determina aquilo que a consciência pública deve qualificar como criminosa. Assim sendo, o 

crime é um fenômeno natural. Ferri segue nessa mesma linha ao tratar o crime como “uma 

ação movida por motivos egoísticos e anti-sociais que viola a moralidade média de um povo 

em um dado momento” (BRANDÃO, 2003, pp.03-04).

O conceito jurídico de crime foi dado por Carrara. Para esse penalista, o crime não é 

um fenômeno natural, mas jurídico, logo deve ser encarado como uma violação de um direito. 

O crime “é a infração da lei do Estado, promulgada para proteger a segurança dos cidadãos, 

resultante  de  um  ato  externo  do  homem,  positivo  ou  negativo,  moralmente  imputável  e 

politicamente danoso” (ANÍBAL BRUNO, 1978, p.103).

A aplicação do método normativo, o método específico do direito penal, permitiu a 

análise do crime a partir das normas jurídicas que o definem. O crime é, essencialmente, um 

fenômeno inerente à deontologia, ao dever ser. Por conta disso, a análise ontológica do crime 

pela criminologia não se mostra adequada, haja vista os elementos conceitualmente “abertos” 

de Garófalo e de Ferri,  ou seja,  os sentimentos altruístas de piedade e de probidade e da 

moralidade média, respectivamente (BRANDÃO, 2003, pp.04-05).

O conceito material de crime dá uma guinada em direção à tutela de um valor62. Todo 

valor sob tal tutela é chamado de bem jurídico. “Materialmente,  o crime é definido como 

violação ou exposição a perigo do bem jurídico” (BRANDÃO, 2003, p.06).

62 Reforça-se a ressalva posta na nota de rodapé nº. 44. 



O conceito de bem jurídico partiu como reação ao arbítrio judicial63 do período pré-

iluminista.  A determinação do crime era muito importante nesse contexto o que levou os 

iluministas  a  desenvolverem  um  conceito  material  de  delito.  Dessa  forma,  o  delito  foi 

encarado como uma lesão a um direito subjetivo do indivíduo ou da comunidade, expurgando 

do direito penal as condutas meramente de cunho moral ou religioso que não resultassem em 

dano direto à pessoa ou à república. O crime sob a visão individualista: existência de direitos 

subjetivos  inatos.  O  contrato  social  é  o  paradigma  do  poder  de  punir  dando  a  sua 

fundamentação e os seus limites (CUNHA, 1995, pp.29 e 33).

É  sempre  bom lembrar  a  supremacia  da  vontade  do  senhor  feudal  e  do  monarca 

absolutista na aplicação do direito penal no período pré-iluminista. Valia a visão individual 

deles em detrimento dos seus súditos. Não havia limites para a execução da pena. Não havia 

proteção aos homens contra os atos do soberano. 

O direito  penal  existe  na  medida  de  proteção  dos  direitos  subjetivos  relativos  ao 

contrato social.  Bem jurídico não é o termo mais apropriado ainda no tempo da doutrina 

clássica iluminista (CARVALHO, 2005, p.55). No entanto, já se determina um conteúdo a ser 

protegido pelo direito penal em favor da pessoa humana.

Essa  concepção  iluminista  de  direito  subjetivo  como tutelado pelo  direito  penal  é 

alterada a partir do trabalho de Johann Michael Franz Birbaum. Segundo ele, o objeto de 

proteção do direito penal é apenas os bens aferíveis no mundo material.  Para ele, o delito 

como lesão não poderia lesar um direito senão um bem ontologicamente percebido.

O  trabalho  de  Birbaum  mudou  o  enfoque  da  tutela  penal,  isto  é,  afastou-se  do 

individualismo iluminista calcado na proteção de direitos subjetivos para alcançar a idéia de 

63 O arbítrio judicial do período pré-iluminista não está associado a um poder judiciário necessariamente. Ele era 
personalizado na pessoa do senhor feudal e do monarca absolutista.



bem  material,  que  não  era  ainda  um  conceito  de  bem  jurídico.  Não  se  tratou  de  um 

rompimento com os ideais iluministas, mas de uma outra perspectiva de adequação da teoria 

do delito com o direito penal vigente (CARVALHO, 2005, pp.61-62). 

O bem jurídico tem pouco a ver com os postulados liberais e nasce como produto do 

positivismo, perdendo-se a perspectiva sociológica da danosidade social por uma perspectiva 

decisionista (CUNHA, 1995, pp.44-45). Não se trata de repelir os pressupostos iluministas 

(CUNHA, 1995, p.50). Bens são objetos nos quais o homem afirma o seu valor. Querer do 

homem em criminalizar.

Binding trabalhou o bem jurídico a partir da norma jurídica penal. Uma concepção 

formalista de bem jurídico calcada no direito positivo. Vale a ação do legislador em perceber 

as condições sociais necessárias ao desenvolvimento comunitário em detrimento de interesses 

individuais (CARVALHO, 2005, p.65).

Tudo que, aos olhos do legislador, tem valor como condição para uma vida saudável 

aos cidadãos. O valor apreciado pelo legislador através das normas dá medida de positivismo 

normativista ao bem jurídico. Norma e bem jurídico. Foge da legitimação material. Rechtsgut, 

bem do direito, diferente de rechtliche gut, bem protegido pelo direito. Não há direitos inatos 

(CUNHA, 1995, pp.50-51).

A concepção de bem jurídico de von Lizst parte também da norma jurídica penal. No 

entanto, a concepção de von Lizst  era materialista.  O bem jurídico transcende ao sistema 

jurídico.  Trata-se de um interesse vital  juridicamente  protegido.  Cuida-se de um conceito 

prévio  ao  direito  positivo  (CARVALHO,  2005,  pp.67-68).  O  bem jurídico  deixa  de  ser 

constituído pelo legislador para ser levado ao legislador que estipula a tutela penal necessária. 



Segundo von Lizst, bem jurídico é o interesse juridicamente protegido. Trata-se de um 

positivismo naturalístico-sociológico.  A vida  cria  o  interesse.  A proteção do  direito  dá  o 

status de bem jurídico ao interesse. Cuida-se da relação vida, pessoas, sociedade e interesses 

vitais (CUNHA, 1995, p.53).

Para Binding, o bem jurídico não é pré-jurídico. Consideram-se as pessoas dentro do 

contexto da sociedade. As relações sociais determinam aquilo passível de tutela penal. Para 

Liszt, o critério é a vida. O direito existe em função do homem (CUNHA, 1995, p.57).

O neokantismo trabalha o bem jurídico em relação à norma jurídica, ora aproximando 

os  institutos,  ora  os  afastando.  Para  Honig,  o  bem jurídico  é  a  razão  da  norma;  síntese 

categorial, através da qual o pensamento jurídico se esforça por compreender em fórmulas 

mais curtas o sentido e o fim dos diversos preceitos penais (CUNHA, 1995, p.65). O bem 

jurídico é um instrumento de interpretação das normas penais. Ao contrário, para Schwinge e 

Gruhnt, eles procedem ao esvaziamento do conceito de bem jurídico. Ele (o bem jurídico) 

perde  autonomia  em relação  à  norma  e  passa  ter  unicamente  uma  função  interpretativa, 

perdendo potencialidade dogmática (CUNHA, 1995, p.66).  

A atual concepção de bem jurídico retorna às origens iluministas como uma limitação 

ao  poder  punitivo  do  Estado  em  prol  se  uma  situação  de  garantismo  jurídico  com 

fundamentação e limitação do poder criminalizador (CUNHA, 1995, pp.71-72).

O direito penal não se expande ilimitadamente, ao contrário, ele se direciona para a 

proteção dos bens jurídicos fundamentais em consonância com as diretrizes constitucionais. 

Dessa forma, os bens jurídicos penalmente tutelados passam a serem avaliados em relação aos 

bens jurídicos constitucionalmente tutelados.



O conceito formal de crime é resultado do trabalho da doutrina. “Crime é a toda ação 

ou omissão proibida pela lei, sob ameaça da pena” (FRAGOSO, 1980, p.148). Basicamente, 

não guarda diferença para o conceito jurídico de crime. O crime guarda uma ligação com a 

palavra  delinqüente,  isto  é,  a  qualidade  de  uma  pessoa  humana  que  quer  algo  mesmo 

impossibilitada de o querer (DOTTI, 2005, p.299).  

O conceito clássico de crime é devido a von Liszt e a Beling. Trata-se de um conceito 

naturalístico. Uma ação implica um resultado e ambos são ligados por um nexo causal de 

forma a garantir a ocorrência do resultado devido à ação perpetrada pelo agente. Segundo 

Welzel,  foi  a  primeira  oportunidade  em  que  a  antijuridicidade  e  a  culpabilidade  foram 

distinguidas por critérios objetivos e subjetivos respectivamente. O conceito clássico trazia 

como elementos a ação, a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade (BITENCOURT, 

2000, pp.137-138).

O conceito neoclássico de crime deu-se pela intervenção da filosofia neokantiana64 

aplicada  ao  conceito  clássico  de  crime.  Dessa  forma,  a  idéia  científico-naturalística  foi 

acrescida metodologicamente a partir de uma orientação axiológica. Os elementos do conceito 

clássico  de  crime  foram  revistos  a  partir  de  outro  enfoque.  A  ação  foi  alterada 

conceitualmente para permitir a supressão da fragilidade do conceito naturalístico em relação 

à forma omissiva, à culposa e à tentada. A tipicidade foi acrescida dos tipos subjetivos. A 

antijuridicidade  passou  a  exigir  o  risco  de  dano  social  advindo  da  infração  penal.  A 

culpabilidade recebeu o formato de reprovabilidade (BITENCOURT, 2000, pp.139-140).

64 O neokantismo ou filosofia neokantista foi um movimento antipositivista alemão do final do século XIX. Esse 
movimento propunha um retorno a Kant a partir do desenvolvimento de uma teoria do conhecimento calcada nos 
estudos de fisiologia.  Duas escolas se destacaram: a de Marburgo e a de Baden. A partir  das investigações 
empíricas acerca das restrições estruturais dos sentidos humanos, cientistas com interesses filosóficos, tais como: 
Hermann von Helmholtz e Gustav Theodor Fechner, utilizaram o marco da teoria kantiana do conhecimento para 
argumentar contra a possibilidade de um conhecimento restringido pelas propriedades do aparato cognitivo do 
sujeito. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gustav_Theodor_Fechner
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermann_von_Helmholtz


Toda conduta dita criminosa é qualificada em vista de um tripé. Para ser criminosa, a 

conduta precisa ser antijurídica, porém, previamente, típica e, em seguida, culpável. O crime, 

portanto,  deve  ser  uma conduta  prevista  em lei,  contrária  ao  direito  e  o  agente  deve  ter 

consciência da ilicitude do fato ocorrido.

O conceito analítico de crime caracteriza a conduta dita criminosa como aquela típica, 

antijurídica e culpável (NORONHA, 1999, p.97). Esse conceito é adotado pela maioria dos 

penalistas. Apesar de se atribuir a Beling (1906) a origem do conceito a partir do pensamento 

sobre o tipo penal, o núcleo do discurso penal de Carrara com a exigência da antijuridicidade 

como elemento da conduta criminosa aparece como pioneiro do conceito analítico ainda que 

não tenha adotado a terminologia (ALVES, 1977, p.279).

O primeiro elemento do conceito de crime: a tipicidade65.

No século XVIII, a tipicidade já era conhecida pela doutrina alemã, Tatbestand ou o 

equivalente a corpus delicti. Tratava-se do conjunto de elementos e pressupostos necessários 

à punibilidade (BITENCOURT, 2000, p. 189).

A tipicidade não era um elemento independente do crime. Ao contrário, ele estava 

atrelado como uma característica da conduta antijurídica. Apenas no início do século XX, por 

ação de Beling, a tipicidade se torna um elemento independente da antijuridicidade.

A partir de então, a tipicidade se dispôs a uma cadeia evolutiva de desenvolvimento do 

conhecimento sobre si. As fases desse desenvolvimento são as seguintes.

A primeira fase é devida a Beling e consiste na independência que a tipicidade recebeu 

em relação à antijuridicidade. A tipicidade foi investida da função de definir os delitos, uma 

65 Este  trabalho se  interessa,  particularmente,  pelo  conceito  de  tipicidade.  Por  certo,  o  estudo  completo  da 
tipicidade inclui a análise do tipo penal (sujeito ativo, sujeito passivo, objeto material e elementos do tipo penal), 
a análise do dolo (teorias, normatização e elementos), a culpa em sentido estrito (formas de se cometer um crime 
culposo e requisitos da culpa).



função objetivo-descritiva  em essência.  O juízo de valor  sobre a conduta já  era  cabido à 

antijuridicidade, ou seja, o elemento analisado posteriormente à percepção da adequação da 

conduta concreta ao modelo previsto (BITENCOURT, 2000, p. 190).

A segunda fase se diferencia da primeira por “enxergar” na tipicidade algo além de 

uma mera descrição. Esse trabalho foi desenvolvido por Marx Ernest Mayer. Segundo ele, a 

tipicidade não é totalmente descritiva. Pelo fato, da conduta se adequar ao modelo previsto na 

lei penal, isso, por si só, já é um indício de antijuridicidade. A tipicidade toma forma de ratio  

cognoscendi da antijuridicidade (BITENCOURT, 2000, p. 191).

A terceira fase corresponde ao trabalho de Mezger trazendo a tipicidade de volta à 

antijuridicidade.  A  tipicidade  não  é  ratio  cognoscendi da  antijuridicidade,  ou  seja,  mero 

indício, a tipicidade é a própria base da antijuridicidade, ou seja,  ratio essendi. Por isso, a 

tipicidade e a antijuridicidade devem permanecer interligadas. Contudo, isso não implica que 

a antijuridicidade é uma característica do tipo. A antijuridicidade permanece como elemento 

do crime (BITENCOURT, 2000, p. 192).

A quarta fase é a fase defensiva em que Beling procura defender seu trabalho das 

várias críticas recebidas. Ele mostra diferença entre o tipo de delito,  Tatbestand e o Leitbild 

(BITENCOURT, 2000, p. 193).

A quinta fase é a ligada à teoria finalista da ação. O deslocamento dolo e da culpa para 

tipicidade divide o tipo em tipo objetivo ligado à descrição legal do fato e tipo subjetivo 

ligado à vontade (BITENCOURT, 2000, pp. 193-194).

Nesse ponto, cabe se fazer uma diferenciação entre tipo e tipicidade. Esta é relação de 

adequação tomada entre a conduta efetivamente realizada pelo agente e a conduta prevista 

abstratamente na lei. “Tipicidade é a correspondência entre o fato praticado pelo agente e a 



descrição de cada espécie de infração contida na lei  penal  incriminadora”66.  Esse  modelo 

abstrato é o chamado tipo, ou melhor, “é o conjunto dos elementos do fato punível descrito na 

lei penal” (BITENCOURT, 2000, pp. 194 e 196).

As  funções do  tipo são indiciária,  de  garantia  e  diferenciadora  do erro.  Indiciária 

porque, seguindo os passos de Mayer, dão indício de que a conduta questionada também é 

antijurídica. O tipo serve de ratio cognoscendi da antijuridicidade. De garantia porque o tipo é 

fruto do princípio da legalidade. Não há crime sem prévia definição legal. Diferenciadora do 

erro porque o agente só sofre a punição quando ele conhece todas as circunstâncias fáticas 

constitutivas  do  tipo.  O  desconhecimento  de  uma  já  é  suficiente  para  excluir  o  dolo 

(BITENCOURT, 2000, pp. 196-198).     

A antijuridicidade67 é o segundo juízo que se faz em relação à conduta do agente. Em 

que  pese  o  elemento  da  antijuridicidade  de  um fato  ser  analisado  uma  vez  verificada  a 

tipicidade do fato. Sendo atípico, não há que se discorrer sobre a antijuridicidade. Com efeito, 

interessa à antijuridicidade a confrontação objetiva da conduta supostamente criminosa com o 

ordenamento jurídico, normas jurídicas, princípios e valores a ele inerentes.

A  antijuridicidade  no  sentido  de  uma  conduta  oposta  ao  direito  vem de  Carrara. 

Opera-se por exclusão: o fato contrário à lei é antijurídico; o fato no sentido da lei, ou então, 

protegido por uma exclusão de antijuridicidade, é jurídico (ALVES, 1977, p.282). A conduta 

típica  é  adjetivada  pela  antijuridicidade  (ANÍBAL BRUNO,  1978,  p.358).  Note-se  que  a 

valoração referente à antijuridicidade é aplicada à conduta e não ao autor do fato típico. A 

66 DAMÁSIO DE JESUS, 1998, p.262.
67 Afora o conceito de antijuridicidade, que é o marco interessante para este trabalho, não se pode esquecer o 
estudo das excludentes de antijuridicidade. Essas excludentes foram e ainda são muito importantes no conceito 
da antijuridicidade. Afinal de contas, a antijuridicidade é um conceito negativista, ou seja, ele é moldado sobre a 
conduta a partir do momento que essa conduta não se amolda a uma excludente de antijuridicidade. O estado de 
necessidade,  a  legítima  defesa,  o  estrito  cumprimento  do  dever  legal  e  o  exercício  regular  de  um direito 
completam o estudo sobre o tema. Apesar de ser uma parte fascinante do estudo conceitual do crime, não cabe a 
esse trabalho fazer um aprofundamento para além do conceito de antijuridicidade a ser apresentado.  



doutrina vacila em focar a antijuridicidade do ponto de vista negativo ou excludente, ou seja, 

não  se  apresenta  um  conceito  afirmativo  da  antijuridicidade.  Ao  contrário,  analisa-se  a 

conduta típica a partir  das causas excludentes  de antijuridicidade  (ALVES,  1977, pp.298-

299). Existe a justificativa, a conduta é lícita, portanto, atípica. Não existe a justificativa, a 

conduta típica passou a ser ilícita também.  

No entanto, conceituar a antijuridicidade não é tarefa das mais fáceis. Via de regra, 

antijuridicidade,  ilicitude,  injustiça  são  palavras  tomadas  como  sinônimas.  Essa  confusão 

atenta contra o rigor científico e gera uma insegurança terminológica, incompatível com um 

trabalho científico.

A justiça é um valor inerente às relações intersubjetivas. Apenas de uma convivência 

social pode emanar o debate sobre a justiça ou sobre a injustiça de uma conduta. Como valor 

social, a justiça é também valor jurídico superior, cuja extensão do conteúdo cabe à estimativa 

jurídica, um ramo específico da teoria geral dos valores. Na história do pensamento, ainda não 

se desvinculou a justiça do sentimento de igualdade, de proporcionalidade e de harmonia, 

característicos  da definição  de Ulpiano de  que justiça  é  dar  a  cada um aquilo  que é  seu 

(AFTALION, VILANOVA, 1988, p.794).  

Nesse sentido, a conduta injusta é aquela contrária ao sentimento social de justiça, que 

pode  variar  de  fato  para  fato,  de  pessoa  para  pessoa.  Existem vários  graus  em que  uma 

conduta pode se enquadrar como injusta ou inadequada do ponto de vista social. Condutas 

mais  ou  menos  injustas.  Já  a  conduta  ilícita  é  aquela  contrária  à  lei  (em sentido amplo, 

sinônimo de norma jurídica).  Não há escalonamentos,  a relação fato e lei  não supõe uma 

hierarquização ou uma graduação. A conduta juridicamente relevante é lícita ou ilícita. Não se 

fala em uma conduta mais ou menos ilícita. Todavia, pode-se falar em efeitos mais ou menos 



graves de uma ilicitude para se estipular a sanção correspondente. Quanto uso sinonímico da 

ilicitude  com  a  antijuridicidade,  trata-se  de  se  aferir  o  melhor  termo  para  traduzir 

Rechtwidrigkeit (contrariedade  ao  direito).  O  Código  Penal  Brasileiro  se  vale  do  termo 

ilicitude.  Já  outros  seguidores  da  explicação  de  Binding,  consideram  a  terminologia 

antijuridicidade por ser já anti (ASÚA, 1945, p.334). 

A referência inicial sobre a antijuridicidade se deve a Bohemero, 1732, com a obra: 

Elementa Jurisprudentiae Criminalis, na qual Bohemero afirma que o crime como a ação ou 

omissão  espontânea  contrária  à  lei.  Feuerbach,  por  sua  vez,  não  desenvolveu  uma 

sistematicidade para o conceito de antijuridicidade, como também seus contemporâneos do 

século XIX não o fizeram. No entanto, Feuerbach afirma que o crime extrapola os limites 

conferidos pelo direito, gerando, com isso, uma lesão jurídica (BRANDÃO, 2002, pp.120-

121).

No decorrer da História, a antijuridicidade recebeu atenção através das causas de sua 

exclusão, especialmente, o estado de necessidade e a legítima defesa, antes da sistematização 

do instituto.

Em Roma, os filósofos na linha de Cícero e o direito, como instituição, acolhiam o 

estado de necessidade desde que o caso concreto representasse um mal inevitável e houvesse 

uma proporção entre os bens sacrificados e os protegidos. Assim, o direito de propriedade 

poderia ser protegido em vista de um mal inevitável advindo do exercício de propriedade de 

outrem.

O antigo direito germânico reconhecia o estado de necessidade sob o enfoque de dois 

princípios: o da necessidade e o da solidariedade. Em decorrência disso, três qualidades de 

pessoas  estavam sujeitas  a  essa  excludente:  os  viajantes  que  podiam abater  árvores  para 



consertar seus veículos, as mulheres grávidas, que podiam se valer de alimentos de terceiros 

para saciar seus desejos, e os pobres, que podiam se valer de alimentos de terceiros para saciar 

sua própria fome e a da sua família. Sobre a legítima defesa, o direito romano estabeleceu 

para salvaguarda da vida e da integridade corporal da pessoa, e ainda para proteção de outros 

bens cuja violação fosse acompanhada de perigo à pessoa. No direito germânico, a morte do 

agressor era considerada uma antecipação da pena. A legítima defesa é objeto de importante 

normatização no período medieval. Dentre tantas, destaca-se Constitutio Criminalis de Carlos 

V  no  século  XVI.  Quem  agisse  de  acordo  com  a  legítima  defesa,  agia  justamente 

(BRANDÃO, 2002, pp.124-126).  

O discurso sobre a antijuridicidade varia a partir do enfoque sob o qual é analisada. 

Historicamente, von Liszt inicia o discurso sistematizado da antijuridicidade com a idéia de 

antijuridicidade  formal  e  material  até  hoje  ainda  homenageada.  Ademais,  as  teorias  da 

antijuridicidade a partir da norma jurídica de Binding, da antijuridicidade segundo a conduta 

injusta  de  Graf  Zu  Dohna  e  da  antijuridicidade  a  partir  da  norma  de  cultura  de  Mayer 

completam a análise sobre assunto.

A antijuridicidade formal e material apresentada por Franz von Liszt diz respeito a um 

dualismo perceptível às condutas antijurídicas. A conduta sob a face formalmente antijurídica, 

aquela violadora da norma posta pelo Estado, e sob a face materialmente antijurídica, ou seja, 

a conduta em conflito com os fins pretendidos pela ordem jurídica, portanto, em conflito com 

as normas que tornam possível a convivência em sociedade. No decorrer dessa convivência, o 

conflito entre bens jurídicos pode acontecer em ocasiões que não se permita a concomitância 

deles. Então, cabe se determinar qual é o de maior importância e qual o de menor, para aquele 

sobrepor-se  a  este.  Apesar  de  ambos  serem  juridicamente  protegidos,  a  ordem  jurídica 



considera legítima a conduta que protege um bem jurídico mais importante em detrimento de 

outro menos importante.  Essa apreciação é independente da realizada pelo legislador. Isso 

permite  entender  que  a  antijuridicidade  formal  e  a  material  não  apontam para  o  mesmo 

sentido necessariamente. A concepção dualista da antijuridicidade não consegue escapar do 

dualismo entre o direito natural e o direito positivo. Com efeito, von Liszt não escapa da 

vinculação da antijuridicidade formal com a tipicidade, ou com a descrição do fato criminoso 

sem uma valoração objetiva (ASÚA, 1945, pp.348-350).      

Karl Binding, ao tratar da antijuridicidade, observou que o instituto estava atrelado à 

lei,  no  sentido  de  instrumento  proveniente  do  labor  estatal,  como  Carrara  já  falara 

anteriormente.  No  entanto,  quando  a  conduta  não  querida  ocorria,  não  era  a  lei  violada 

simplesmente, era, na verdade, a norma jurídica extraída da lei. “A norma cria o antijurídico, 

a lei cria a ação punível”68. A norma é o estado de valoração da conduta descrita pela lei. A 

proteção do bem jurídico advém da norma jurídica, enquanto à lei importa a descrição da ação 

ou omissão penalmente relevante e a sanção cominada ao fato descrito (ASÚA, 1945, pp.338-

339). Logo, quando se mata uma pessoa, está-se violando o bem jurídico vida e o preceito 

normativo: “não matarás!”. A lei não é violada, pois apenas descreve o fato de matar alguém e 

estabelece uma pena prévia ao agente dessa ação ou dessa omissão.

A crítica ao trabalho de Binding está no fato da norma ficar em uma zona supra-legal. 

Afinal de contas, o que é a norma? Binding disse que a antijuridicidade seria conceituada a 

partir de um conceito de ordenamento jurídico e isso, por sua vez, só seria possível quando se 

extraísse o conteúdo jurídico da norma, isento de preceitos de ordem moral. Contudo, a maior 

crítica adveio de Kelsen. Para este, o trabalho de Binding se atém a palavras. Independente de 

68 Tradução livre do autor da seguinte frase: “La norma crea lo antijurídico, la ley crea la acción punible” 
(ASÚA, 1945, p.338). 



lei ou de norma, ambos buscam o mesmo fim, ou seja, um real estado de paz (ASÚA, 1945, 

pp.339-340).

Alexander Graf zu Dohna erigiu o antijurídico à condição de injusto. A norma existe a 

fim de se representar como um meio justo para concretizar um fim justo. O direito existe para 

regular a vida em sociedade. As condutas que impossibilitam essa vida em sociedade são 

tratadas por antijurídicas, pois não se coadunam com o ideal comunitário; não se adequam aos 

princípios básicos do direito. A antijuridicidade é o contrário ao direito, logo é a conduta 

apontada  para  um  fim  injusto.  Por  isso,  é  difícil  se  desgarrar  do  critério  negativo  da 

antijuridicidade (ASÚA, 1945, pp.343-344).   

A posição de Graf zu Dohna em relacionar a antijuridicidade com a injustiça recai na 

problemática já citada. A justiça e a sua contra-mão, a injustiça, são entes “expansíveis”. Se 

elas tivessem propriedades químicas, poder-se-ia dizer que o universo correspondente a elas 

se dilatam e se contraem. Afastada essa analogia, a justiça e a injustiça variam de pessoa para 

pessoa, de fato para fato. Diferentemente, a antijuridicidade não permite tal similitude. Daí, a 

dificuldade em estarem associadas.  

A antijuridicidade teve seu foco de objeto cultural trazido à baila por Marx Ernest 

Mayer. Para ele, a ordem jurídica é expressão cultural, logo, através da violação às normas de 

cultura, Mayer procura atingir o conceito de antijuridicidade. A conduta é dita antijurídica a 

partir do momento em que ela viola essas normas de cultura. Elas (as normas de cultura) são 

as permissões e as proibições em torno das condutas; a conduta permitida; a conduta proibida. 

De  acordo  com  os  comportamentos  exigidos  e  com  os  proibidos,  a  sociedade  busca  a 

realização de seus interesses. Esses interesses reconhecidos pelo Estado, juntamente com as 

normas de cultura igualmente reconhecidas, dão o substrato à construção de um conceito de 



antijuridicidade. O próprio direito é extraído (fundamentação e interpretação) dessas normas 

pré-jurídicas (ASÚA, 1945, p.346).

O maior desafio referente à antijuridicidade é fugir das tautologias. Para se reconhecer 

uma  conduta  como  antijurídica,  é  preciso  vislumbrar  três  etapas  a  princípio:  I.  se  a  lei 

estabelece expressamente uma exceção à antijuridicidade, chamando-a de jurídica como faz 

com a legítima defesa por exemplo; II. Caso não se verifique a primeira etapa, em seqüência, 

se  o  fim alcançado pela  conduta  em questão é  reconhecido  pelo  Estado;  III.  Então,  com 

relação aos fins alcançados pela conduta em questão e reconhecidos pelo Estado, se os bens 

jurídicos  lesionados  pela  conduta  em questão  guardam proporção  com os  bens  jurídicos 

protegidos por ela (ASÚA, 1945, p.337).   

Dito tudo isso, para se adotar, enfim, o seguinte conceito de antijuridicidade:

A antijuridicidade é a relação de contrariedade da conduta humana com o Direito, 
ou dito em um conceito mais pormenorizado, é um juízo de valor negativo ou 
desvalor  que  qualifica  o  fato  como  contrário  ao  Direito,  dando  à  conduta  o 
caráter de não querida pelo ordenamento jurídico (BRANDÃO, 2002, p.119). 

A  culpabilidade69 é  o  terceiro  elemento  característico  da  conduta  criminosa. 

Primeiramente, constitui-se o juízo sobre a tipicidade e, em seguida, sobre a antijuridicidade 

da conduta para, enfim, analisar-se a culpabilidade.

Enquanto a tipicidade e a antijuridicidade dizem respeito ao juízo de reprovação da 

conduta  do agente,  a  culpabilidade  é  o  juízo de  reprovação aplicado diretamente  sobre  a 

pessoa do agente (BRANDÃO, 2003, p.131), ou seja,  é “a reprovação pessoal que se faz 

contra o autor pela realização de um fato contrário ao Direito, embora houvesse podido atuar 

de modo diferente de como o fez” (BITENCOURT, 2000, p.291).

69 Para este trabalho, apenas o conceito e os fundamentos da culpabilidade é suficiente. Por certo, a culpabilidade 
traz consigo ainda a discussão sobre a potencial consciência de antijuridicidade da conduta (teoria estrita do 
dolo,  teoria  limitada  do  dolo,  teoria  estrita  da  culpabilidade  e  teoria  limitada  da  culpabilidade),  sobre  a 
imputabilidade  (a menoridade penal,  a emoção,  a  paixão e a embriaguez),  sobre a exigibilidade de conduta 
diversa (obediência hierárquica e a coação irresistível) e sobre o erro. 



O  elemento  culpabilidade  vem  para  aferir  se  o  agente  de  uma  conduta  típica  e 

antijurídica agiu livre e conscientemente em direção a essa conduta ou não. Trata-se do viés 

pessoal da responsabilidade criminal que derrocou a responsabilidade objetiva, essa apenas 

preocupada com o resultado danoso em detrimentos dos motivos que levaram o agente a 

cometer o crime. É a culpabilidade que dá a proporção da pena, ou seja, serve como limite à 

sanção penal (BRANDÃO, 2003, pp.132-133).

Com efeito,  a  proporcionalidade  da pena é  apenas um dos três  sentidos dados ao 

conceito de culpabilidade. Ademais, a culpabilidade é fundamento da pena. Isso significa que, 

para  a  pena  ser  aplicada,  é  necessário  se  constituir  a  capacidade  de  culpabilidade,  a 

consciência  de  antijuridicidade  e  a  exigibilidade  da  conduta.  O  terceiro  sentido  é  a 

consagração da responsabilidade penal  subjetiva  em detrimento  da responsabilidade penal 

objetiva  (BITENCOURT,  2000,  pp.272-273).  Logo,  deve-se  aferir  a  imputabilidade  do 

acusado, a incidência em erro, a realização da conduta sob coação irresistível, por exemplo. A 

conduta não pode ser considerada criminosa pela simples configuração da ação e do resultado 

de lesão a bem jurídico tutelado.   

O conceito científico da culpabilidade só foi construído no início do século XX por 

Maurach. Muito antes disso, porém, os romanos desenvolveram o estudo sobre a culpa. Dolo 

e culpa se confundiam. A sua conceituação ficou a cargo dos trabalhos de interpretação da lei. 

O dolo, mais precisamente, o dolus malus se repartia na vontade dirigida ao mau propósito e 

na consciência da antijuridicidade, contrária à moral, (BRANDÃO, 2003, p.137).

A expansão do conhecimento científico no século XIX fez aplicar o método científico 

em relação à culpabilidade. Assim, a teoria psicológica da culpabilidade se desenvolveu. O 

dolo  passou  a  girar  apenas  em  torno  da  vontade  e  da  consciência.  A  consciência  da 



antijuridicidade, como elemento normativo da culpabilidade, foi afastada (BRANDÃO, 2003, 

p.139).

Segundo a teoria psicológica, a “culpabilidade é a relação subjetiva entre o autor e o 

fato”. Trata-se da aplicação da relação causa-efeito ao ato para configuração criminosa de 

uma  conduta,  seguindo  a  tendência  do  positivismo  do  século  XIX.  A  causa  é  o  ilícito 

perpetrado pelo agente da ação e a culpabilidade é a responsabilidade, ou seja, o efeito por 

esse ilícito (BITENCOURT, 2000, p.282).

A crítica incidente sobre a teoria psicológica é a impossibilidade de apresentar um 

conceito  de  culpabilidade  capaz  de  envolver  o  dolo  e  a  culpa  simultaneamente, 

principalmente, a culpa inconsciente. O dolo acompanhado da vontade, a intenção de atingir o 

resultado previsto, estava bem enquadrado nessa teoria, mas a culpa, por si só, puramente 

normativa desligada dessa idéia de previsibilidade do dolo,  não estava enquadrada.  Dessa 

forma, a culpabilidade, manifestada pelo dolo e pela culpa, tinha apenas o dolo fundamentado 

cientificamente,  o que levou Kohlrausch a  defender a  não representatividade da culpa na 

culpabilidade (BITENCOURT, 2000, pp.283-284).       

A teoria psicológico-normativa fez a culpabilidade abandonar o vínculo psíquico puro 

do  agente  para  com  a  conduta  criminosa.  Novamente,  a  vontade  e  a  consciência  de 

antijuridicidade  retornam  unidas  como  elementos  do  dolo.  O  elemento  normativo  da 

culpabilidade  estabelece a  vinculação do agente  para com o ordenamento jurídico.  Dessa 

forma, a censura à conduta criminosa vige no grau de conhecimento da ilicitude da vontade 

pelo agente (BRANDÃO, 2003, pp.141-142).

A  adoção  do  conceito  neoclássico  de  crime,  aquele  de  metodologia  neokantiana, 

acrescentou a teoria dos valores ao positivismo-naturalismo aplicado sobre a culpabilidade. 



Então, o dolo e a culpa deixaram de ser espécies de culpabilidade para se tornarem elementos 

da culpabilidade. A culpabilidade deixa para trás a idéia de relação subjetiva entre o agente e 

o fato para ser um juízo de valoração a respeito do agente. A consciência de antijuridicidade 

do  fato  acrescentou  ao  dolo  e  à  culpa  o  caráter  normativo,  além  do  psicológico 

(BITENCOURT, 2000, pp.287-288).

O  elemento  psicológico-normativo  resultou  fragilizado  diante  dos  casos  dos 

criminosos habituais, aqueles viventes em um grupo social que desconsidera o caráter ilícito 

de  determinada  conduta  e  que,  portanto  a  pratica  sem  a  necessária  configuração  da 

consciência de ilicitude, logo a culpabilidade não se configurava e a conduta não poderia ser 

qualificada como criminosa (BITENCOURT, 2000, p.288).     

Por sua vez, a teoria normativa pura ocorreu pela mudança na estrutura da teoria do 

crime ocasionada pela teoria finalista da ação70. O dolo e a culpa strictu sensu foram movidos 

da  culpabilidade  para  a  teoria  da  ação,  vinculada  à  tipicidade.  Nessa  mudança,  apenas  o 

elemento normativo permaneceu na culpabilidade. O juízo de reprovação do agente ficou, 

então,  resumido à  possibilidade de consciência  de antijuridicidade da sua conduta.  Assim 

sendo,  podendo  agir  conforme  o  direito,  ele  (o  agente)  age  contrariamente  ao  direito 

(BRANDÃO, 2003, p.143).

O fundamento  da culpabilidade para a  teoria  normativa  está  na realização do fato 

contrário  ao  direito  quando,  efetivamente,  poderia  não  realizá-la  (BITENCOURT,  2000, 

p.293).               

70 A teoria finalista da ação diz respeito à evolução dogmática do conceito de ação. Ela criada por Hans Welzel 
na primeira metade do século XX. Segundo essa teoria, a ação humana é fruto de uma atividade em vista de um 
fim, ou seja, o homem pode prever as conseqüências de seus atos. Por isso, o dolo com seu elemento volitivo é 
posto na ação e retirada da culpabilidade (BRANDÃO, 2003, pp.24-26).  



O direito penal adentrou ao século XX deixando para trás a responsabilidade coletiva, 

o arbítrio e a crueldade, para alcançar um conhecimento metodicamente adquirido sobre o 

crime e sobre o criminoso.

Isso devidamente envolvido em uma situação política favorável à pessoa humana e em 

respeito  aos  valores  fundamentais.  Essa  conjuntura  está  presente  no  direito  interno  dos 

Estados e não poderia deixar de estar no direito internacional. Os princípios e os conceitos de 

direito penal são os mesmos aplicáveis ao fenômeno social interno ao Estado e ao fenômeno 

social relevante à sociedade internacional.

 

2.2. O direito internacional____________________________________________________

O  outro  ramo  do  direito  relevante  a  esse  trabalho  é  o  direito  internacional71,  ou 

também Direito das Gentes (jus gentium, do direito romano). Esse ramo especificamente se 

diferencia dos demais ramos pelas circunstâncias inerentes aos destinatários de suas normas.

Essas  circunstâncias  dizem  respeito  ao  exercício  direto  pelo  Estado  e  pelas 

organizações  internacionais  dos  atos  legislativos,  ou  melhor,  das  negociações  que,  a 

posteriori, tomam forma de normas jurídicas. A criação de direitos e de deveres no plano 

internacional,  aplicáveis  às  relações  entre  os  atores  do  direito  internacional,  é  feita 

diretamente pelos sujeitos de direitos a que eles se destinam.

71 Direito internacional, tradução para Internacional Law, foi denominação proposta por Jeremy Bentham a partir 
de seu trabalho intitulado:  An Introduction to the Principles of Moral and Legislation,  final do século XVIII 
(MELLO, 2004a, p.79).



Essas  relações,  a  princípio,  foram de  caráter  comercial  –  no  sentido  de  troca  de 

produtos - (MELLO, 2004a, p.78), a troca de produtos entre Estados, depois, passando por 

cooperação militar,  econômica,  tecnológica  até chegar  à  formação  ambiciosa  dos  grandes 

blocos  de  integração regional,  tais  como:  o  bloco europeu (concretizado),  o  africano e  o 

latino-americano (ambos em construção).  

Uma questão sempre atrelada ao direito  internacional  é a da punibilidade;  sobre a 

possibilidade desse ramo do direito em eliminar o uso primário da força nas relações entre 

seus atores de uma forma tão eficaz quanto o Estado conseguiu em relação aos seus cidadãos. 

Se a sociedade internacional tendesse a uma organização centralizada como o Estado (União 

de  Estados),  o  direito  internacional  passaria  a  ser  direito  nacional  de  um grande  Estado 

mundial. Mas, não é assim (KELSEN, 1943, pp.49-50).

“O direito é manifestação da vida social” (MELLO, 2004a, p.51). As relações sociais 

moldam o direito. O fenômeno social relacionado ao direito internacional é analisado a partir 

de  características  próprias  apesar  de  seu  núcleo  duro  não  passar  de  meras  relações 

intersubjetivas  juridicamente  relevantes  postas  em  coordenação.  A  inexistência  de  uma 

autoridade central para aplicar a força frente a um ilícito cometido por um Estado não afasta a 

natureza jurídica do direito internacional e nem pressupõe a inexistência de um sistema de 

sanções (REZEK, 2002, p.02).

A sociedade internacional  está  posta  sob uma relação de coordenação.  As normas 

jurídicas são criadas e as sanções aplicadas diretamente pelos sujeitos de direito internacional, 

enquanto que, nas relações intra-estatais, os sujeitos de direito (pessoas humanas e jurídicas) 

não agem de forma semelhante, ao contrário, recebem essa ação de uma autoridade central, o 

Estado, em uma relação de subordinação (REZEK, 2002, p.02).



Dessa forma, considerando o idêntico núcleo dos fenômenos sociais tanto nas relações 

entre os cidadãos do Estado como nas relações entre os sujeitos de direito internacional, então 

o direito internacional é tão direito quanto o direito interno (KELSEN, 1943, p.51), ou seja, 

direito  strictu sensu, uma ordem coercitiva que prevê sanções para o caso de ocorrência de 

atos ilícitos  – intervenções indevidas na esfera de interesses de um indivíduo por outro - 

(KELSEN, 1943, pp. 34-35).             

As relações sociais estão sempre em um processo de mudança, tornando o fenômeno 

social cada vez mais complexo. Presentemente, o maior exemplo disso é o fato jurídico regido 

por normas de dois ou mais ramos do direito simultaneamente.

No direito interno,  especialmente  no brasileiro,  é  comum o operador do direito  se 

deparar  com  um  processo  cuja  questão  de  direito  envolva  normas  de  direito  penal, 

constitucional, tributário e administrativo.

Por exemplo, um ato de sonegação fiscal em que o servidor público em conluio com o 

contribuinte deixa de realizar o lançamento, evitando ilicitamente a constituição do crédito 

fiscal. Há a conduta típica de sonegar tributos (direito penal – Lei nº 8.137/1990). A produção 

de provas no processo penal72 se submete aos direitos fundamentais existentes na Constituição 

de  1988  (direito  constitucional).  Há  a  aplicação  de  multas  pela  violação  da  obrigação 

tributária (principal e acessória) – direito tributário -. Há o ato de improbidade do funcionário 

público gerador de um processo administrativo disciplinar (direito administrativo – Lei nº 

8.429/1992).

72 O art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal de 1988 veda a prova constituída por meios ilícitos. A ilicitude 
da prova abrange a prova ilícita, aquela que viola normas penais e constitucionais, e a prova ilegítima, que viola 
normas penais processuais.



Um único fato jurídico pode repercutir nas mais diversas searas do direito. No cenário 

internacional, a possibilidade de se mesclarem ramos do direito é real e em nada difere da 

situação semelhante ocorrida no cenário interno.

O  instituto  da  responsabilidade  criminal  no  direito  internacional  era  praticamente 

inexistente (MELLO, 2004a, p.523). A incorporação dos princípios de direito penal em um 

ramo heterotópico penal-internacional já sugere uma mudança terminológica incidente nos 

ilícitos de direito internacional e no próprio instituto da responsabilidade internacional.

O delito e o crime são sinônimos consoante a divisão dicotômica inerente à infração 

penal. Porém, para o direito internacional, o delito e o crime, ambos são violações da norma 

jurídica internacional capazes de gerar direito a uma reparação adequada73.

O delito internacional é todo fato ilícito segundo o direito internacional que não se 

amolde ao crime internacional. Por sua vez, o crime internacional é fato ilícito erga omnes, ou 

seja, trata-se de ilícito que viola interesses fundamentais da sociedade internacional, e está 

vinculado à  idéia  de ordem pública,  logo pode ser  questionado por  qualquer  membro da 

sociedade internacional (MELLO, 2004a, pp.526-527; REZEK, 2002, p.266). O delito e o 

crime internacionais diferem do conceito analítico de crime74.   

Nesse sentido, um crime internacional muito marcante, posto consuetudinariamente, 

foi, sem dúvida, a pirataria ius gentium. A pirataria aparecia como conduta idoneamente capaz 

de instabilizar  as relações comerciais,  essencialmente marítimas,  dos países europeus com 

suas  colônias  americanas  e  com o Oriente.  Portanto,  ela  deveria  ser  reprimida  dentro  do 

73 “O Estado responsável pela prática de um ato ilícito segundo o direito internacional deve ao Estado a que tal 
ato  tenha  causado  dano  uma  reparação  adequada.  É  essa,  em  linhas  simples,  a  idéia  da  responsabilidade 
internacional” (REZEK, 2002, p.261). 
74 O conceito  analítico  de crime caracteriza  a  conduta dita  criminosa como aquela  típica,  ilícita  e  culpável 
(NORONHA, 1999, p.97).



território do Estado e em alto-mar por conta da regra costumeira de direito internacional que 

punha o mar como bem-comum, bem esse passível de defesa por alcance extraterritorial da 

jurisdição estatal (MORE, 1999).

Mais  tarde,  o  desenvolvimento  da  fonte  convencional75 de  direito  internacional 

possibilitou a maior difusão das normas de direito internacional e o conhecimento prévio de 

seu conteúdo de tal forma a evitar toda a produção probatória inerente ao costume76.

As Convenções de Genebra de 1864, de 1929 e de 1949 estabeleceram um mínimo 

ético  a  ser  observado  nos  embates  bélicos.  A  ação  absolutamente  destruidora  da  guerra 

tornou-se  intolerável  diante  do  imperativo  humanitário.  Pretendeu-se,  como  isso,  não 

rememorar a carnificina de outrora nos campos de batalha.    

A Carta de São Francisco de 1945, diretamente, pôs a guerra em situação de ilicitude 

perante a sociedade internacional, pelo menos, como primeira opção na solução de litígios. 

Com efeito, a guerra e o uso da força não foram abolidos da ordem jurídica internacional, 

porém foram proibidos como recurso imediato diante de conflitos em detrimento dos meios 

alternativos de solução como a diplomacia e a arbitragem, restringindo-a a meio exclusivo de 

defesa contra agressões.

Caso viessem a acontecer, os embates bélicos deveriam guardar um mínimo ético em 

prol do imperativo humanitário. Dessa forma, os soldados feridos, enfermos, náufragos, os 

prisioneiros de guerra, os serviços de ajuda médica e religiosa e a população civil estariam 

75 A terminologia empregada para a fonte convencional de direito internacional é extremamente rica. Não há uma 
preferência declarada. Tratado, acordo, ajuste, compromisso, ata, ato, carta, esses e tantos outros são de uso 
liberado. Excepcionalmente, o termo concordata é reservado aos atos convencionais internacionais nos quais a 
Santa Sé aparece como parte (REZEK, 2002, p.16). No mais, este trabalho acolhe o termo tratado para designar 
a fonte convencional de direito internacional em que pese a presença do termo “acordo” no subtítulo do trabalho. 
76 De fato, a prova do costume é um ônus relevante para quem o alega. Enquanto a regra convencional se prova 
com a vigência do tratado e com a prova da condição de parte da outra pessoa de direito internacional público, a 
regra costumeira não pressupõe nada disso (REZEK, 2002, p.117). 



protegidos,  sob uma espécie “manto de neutralidade”,  desde que não promovessem ações 

hostis (REZEK, 2002, pp.363-364).

A escravidão de seres humanos e o tráfico de escravos foram o tema da Convenção de 

Genebra de 192677.

Nessa Convenção, a escravidão e o tráfico combatidos foram, principalmente, aqueles 

que  tomaram proporções  planetárias  por  envolver  continentes  e  enormes  contingentes  de 

pessoas  humanas.  Trata-se  da  famigerada  relação  escravocrata  implementada  a  partir  do 

século XV nas colônias americanas agroexportadoras imposta pela Europa contra a África78.

De fato, a Convenção tomou formalmente a intenção dos signatários em reprimir e em 

impedir o tráfico e em promover a abolição da escravidão de forma progressiva. Isso, por si 

só,  não  foi  suficiente,  pois  não  representava  vínculo  obrigacional  algum  praticamente 

(COMPARATO, 2004, p.201).  Tinha-se,  bem dizer,  uma carta de intenções livre de uma 

predisposição real de combate ao tráfico e à escravidão.

O  Código  de  Bustamante  de  1928  considerou  o  tráfico  de  escravos  um  delito 

internacional  punível  pelo  Estado  que  viesse  a  capturar  o  navio  onde  ocorresse  o  ilícito 

(MELLO, 2004b, p.945).

Em 1953, a Convenção de 1926 foi emendada para adaptação à Carta da ONU através 

de um Protocolo aberto à assinatura. 

77 A Conferência  de  Berlim de  1885 não  mostrou  eficácia  no  combate  à  escravidão  e  contra  o  tráfico.  A 
Conferência de Bruxelas de 1889 aprovou a repressão contra a escravidão imposta contra o Estado Livre do 
Congo, porém manteve permitida a escravidão “doméstica” no território dos Estados-partes (COMPARATO, 
2004, p.200). 
78 O viés econômico foi muitíssimo importante para a escravidão imposta pelos europeus contra os africanos, 
mas o suficiente para a diferenciar da escravidão do período clássico vigente na Grécia e em Roma, já que esta 
era a base do modo-de-produção da época, essencialmente escravocrata (os endividados e os subjugados pelos 
vencedores das guerras), enquanto aquela era meio auxiliar do modo-de-produção mercantilista. Ressalte-se que 
a escravidão posta pelos árabes no século IX não estava dirigida diretamente contra aos africanos, bem como era 
destinada apenas aos serviços domésticos.   



Por outro lado, a ação da OIT foi relevante no combate à escravidão e ao tráfico de 

escravos. Dentre os instrumentos legais concluídos por intermédio dessa Organização estão a 

Convenção nº.  29,  proveniente  da 14ª  Conferência  Internacional  do Trabalho (1930),  e  a 

Convenção  nº.  105,  proveniente  da  40ª  Conferência  Internacional  do  Trabalho  de  1957 

(COMPARATO, 2004, p. 202).   

O genocídio foi tratado como tema da Convenção para a Prevenção e para a Repressão 

do Crime de Genocídio de 1948, portanto logo após a Segunda Grande Guerra.

A palavra genocídio79 foi usada por Rafat Lemkin, jurista polonês, na sua campanha 

pública (1944) sobre o massacre sofrido pelos judeus poloneses durante a Segunda Grande 

Guerra (COMPARATO, 2004, p.240).

A Assembléia Geral da ONU se posicionou dessa forma sobre o genocídio em 1946:

O genocídio é a denegação do direito à existência de grupos humanos inteiros, 
assim como o homicídio é a denegação do direito à vida de indivíduos humanos. 
Essa  denegação do direito  à  existência  choca a  consciência  humana,  provoca 
grandes  perdas  humanas  sob  a  forma  de  contribuições  culturais  ou  de  outra 
espécie, feitas por esses grupos humanos, contrariando a lei moral, bem como o 
espírito e os objetivos das Nações Unidas.

Vários casos de tais crimes de genocídio têm ocorrido, quando grupos raciais, 
religiosos, políticos ou de outra natureza são destruídos, no todo ou em parte.

A punição do crime de genocídio é uma questão de interesse internacional.80  
O crime internacional  de  genocídio vigente  segundo a Convenção de 1948 visa  a 

tornar ilícitas as condutas genocidas, a partir da tutela aos grupos nacionais, étnicos, religiosos 

e raciais contras as ações intentadas em tempo de paz ou em tempo de guerra com vista à sua 

destruição total ou parcial (artigo I e II da Convenção).

79 A etimologia da palavra genocídio, segundo Nelson Hungria, vem da fusão de duas palavras de origem latina: 
genus, que significa raça, e excidium, que significa destruição, ou seja, genocídio seria a destruição de uma raça 
(HUNGRIA, 1958, p.363) 
80 Resolução n. 96 (I) de 11 de dezembro de 1946 (COMPARATO, 2004, p.240).



As condutas de extermínio em massa ficaram de fora desse enredo infelizmente. O 

extermínio em massa, por questões políticas apenas, rendeu experiências marcantes. Só na 

segunda metade do século XX, as atrocidades ocorridas na Indonésia (1965), no Camboja 

(1975 e 1977) e no Timor Oriental (1978) dão conta de milhões de mortos (COMPARATO, 

2004, p.242-243).

O terrorismo, o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e o tráfico de mulheres 

estão também na agenda de debates e na ação cooperada da sociedade internacional em vista 

ao combate a essas condutas.

O ataque às torres gêmeas do edifício World Trade Center em Nova Iorque em 11 de 

setembro de 2001 chamou a atenção do mundo para capacidade de destruição dos grupos 

terroristas  internacionais.  Até  então,  o  terrorismo  era  um  assunto  de  Estado,  restrito  a 

experiências  pontuais  como o  ETA (Pátria  basca  e  liberdade),  na  Espanha,  e  o  Exército 

Republicano Irlandês (IRA), na Irlanda, por exemplo.

Em 2001, 17 dias após esse ataque em Nova Iorque, o CS da ONU fez publicar a 

Resolução nº. 1373 de 28 de setembro de 2001. Nesse instrumento, uma série de ações no 

âmbito de cada Estado é apontada como necessária à prevenção e à repressão ao terrorismo 

internacional.

Dentre  as  ações  previstas  na  Resolução  nº.  1373,  destacam-se:  o  combate  ao 

financiamento às ações terroristas, a criminalização da captação de fundos para investimento 

em ações terroristas, o congelamento de ativos financeiros de pessoas envolvidas em ações 

terroristas, a proibição de disponibilização de fundos a terroristas, a abstenção de apoio às 

investidas  terroristas,  a  tomada  de  medidas  necessárias  à  prevenção de  atos  terroristas,  a 

recusa a homiziar, ou dar guarida a terroristas, o impedimento de uso do território dos Estados 



para ações terroristas, a busca efetiva dos terroristas a fim de submetê-los a julgamento, a 

cooperação estatal no intuito de ultimizar as investigações contra atos terroristas e o aumento 

da dificuldade do movimento de terroristas a partir do controle de fronteiras e da emissão de 

documentos de identidade e de viagem (artigos 1 e 2 da Resolução).    

Antes disso, porém, a LDN tratou de convocar uma convenção sobre o terrorismo em 

1937. Desses debates, acordou-se a criação de um tribunal criminal internacional permanente. 

Essa convenção não repercutiu na sociedade internacional. Apenas a Índia ratificou-a. O tal 

tribunal previsto nunca veio a se concretizar.

O tráfico de drogas está na pauta da sociedade internacional desde a criação da Liga 

das Nações em 1919. A LDN tinha a atribuição de controlar os tratados relativos ao tráfico de 

ópio e de outras drogas nocivas. Ela (a LDN) concluiu três grandes tratados sobre o tema: um 

em 1925, sobre o controle internacional do comércio de estupefacientes, outro em 1931, sobre 

a criação de um controle contábil desse comércio, e a última em 1936, sobre a unificação das 

normas relativas ao comércio (MELLO, 2004b, p.946).

Já em tempos da ONU, o Conselho Econômico e Social foi o primeiro órgão a tratar 

do  tema.  Em  1961,  a  Convenção  única  sobre  estupefacientes  foi  concluída.  Em  1971, 

concluiu-se uma convenção sobre substâncias psicotrópicas. Em 1972, um protocolo criou o 

Órgão Internacional para o Controle de Estupefacientes. Nesse instrumento, a extradição do 

agente do comércio ilícito de estupefacientes fica obrigada. Em 1988, a Convenção da ONU 

proíbe a produção, a extração,  a distribuição, a venda e o transporte de drogas (MELLO, 

2004b, p.947).     

O tráfico de mulheres é um outro ilícito combatido pela sociedade internacional. Esse 

tráfico se presta a “alimentar” a rede de prostituição internacional, deslocando mulheres de 



seus  locais  de  residência  para  outros  países,  utilizando-se,  via  de  regra,  de  expedientes 

fraudulentos como promessas de trabalho.

A  Convenção  de  1921  uniformizou  a  nomenclatura  desse  ilícito,  chamado, 

anteriormente,  de tráfico de brancas, de forma a estender a proteção a todas as mulheres, 

independentemente da cor de sua pele (MELLO, 2004b, p.945).

O combate ao tráfico de mulheres pode ser enquadrado em três fases: a primeira, fim 

do século XIX (1899), combate realizado por organizações particulares ao tráfico de mulheres 

e de crianças; a segunda, início do século XX (1904-1910), conclui-se um acordo a condenar 

o aliciamento de mulheres com idade inferior a vinte anos; e a terceira, meados do século XX, 

com a ação das organizações internacionais, especialmente, a ONU com a convenção contra o 

tráfico de seres humanos e contra a exploração em geral. Não se pode olvidar a ação da LDN 

com intervenções em 1921 (aumento da idade de vinte para vinte e um anos) e em 1933, 

conclusão de outro tratado sobre o tema (MELLO, 2004b, pp.945-946).

(...) neste panorama geral, é inegável e visível a existência, em nosso tempo, de 
uma  solidariedade  internacional  na  repressão  a  diversas  infrações  penais, 
condutas ilícitas através de tratados, acordos ou convenções cujos textos passam 
a ser aceitos no direito penal positivo de cada nação, como sejam a punição do 
tráfico  e  comércio  de  entorpecentes,  comércio  de  publicações  ou  objetos 
obecenos  (sic),  contra  a  moeda  falsa,  o  tráfico  de  mulheres  (denominada 
“escravatura branca”, etc, etc). (ALVES, 1977, p.45).     

O  próprio  desenvolvimento  de  um  sistema  internacional  de  proteção  de  direitos 

humanos a partir  de instrumentos normativos e de mecanismos de proteção contribui para 

aumentar o universo de condutas consideradas ilícitas internacionalmente (itens 1.5 e 1.6).

Dessa forma, percebido o ilícito internacional, o agente dessa conduta ilícita (crime ou 

delito internacionais) estaria sujeito à responsabilidade internacional e às sanções da ordem 



internacional,  impostas  pela  sociedade  internacional  diretamente  (a  característica  da 

coordenação).

Nesse  rastro,  não  há  um instrumento  legal  internacional  de  caráter  geral  sobre  a 

responsabilidade internacional81. É válida a construção doutrinária nessa questão:

O  Estado  responsável  pela  prática  de  um  ato  ilícito  segundo  o  direito 
internacional deve ao Estado a que tal ato tenha causado dano uma reparação 
adequada. É essa, em linhas simples,  a idéia da responsabilidade internacional 
(REZEK, 2002, p.261).

Nesse sentido, pode-se perceber que a doutrina da responsabilidade internacional foi 

construída sobre um tripé: o ato ilícito internacional, a imputabilidade e o dano. 

As normas de direito internacional  público traçam as  condutas  de referência  pelas 

quais os sujeitos de direito internacional público devem se pautar. Os tratados, os costumes, 

os  princípios  gerais  de  direito,  por  exemplo,  preenchem  o  universo  de  atos  ilícitos 

internacionais quando são violados. A responsabilidade internacional não pode ser afastada 

com base argumentativa em norma de direito interno (REZEK, 2002, pp.262-263).

A imputabilidade diz respeito a vislumbrar um titular para a ação ou para a omissão 

que redundou em um ilícito internacional.

A imputabilidade pode ser direta quando o Estado Nacional, via seus órgãos, pratica a 

ação ou a omissão diretamente. No caso dos Estados, os órgãos legislativo e judiciário não se 

excluem  desse  universo.  A  imputabilidade  indireta  se  dá  quando  um  protetorado,  por 

exemplo, pratica o ato ilícito. A responsabilidade internacional alcança o Estado protetor do 

Estado-agente.  A  ação  hostil  de  particulares  pode  ser  imputada  aos  Estados  nos  casos 

81 Porém existe, especificamente, a Convenção sobre a Responsabilidade Internacional por Danos Causados por 
Objetos Espaciais, concluída em Londres, em Washington e em Moscou em 1972. Ela entrou em vigor em 1º de 
setembro de 1972 e ratificada pelo Brasil em 31 de janeiro de 1973. Além dessa Convenção, existe apenas um 
projeto  da Comissão  de  Direito  Internacional  das  Nações  Unidas  sobre  Responsabilidade  Internacional  dos 
Estados.  



excepcionais  de negligência  estatal  dos  deveres  de prevenção e  de repressão às  condutas 

potencialmente instabilizadoras ocorridas em seu território (REZEK, 2002, pp.263-264).

Discute-se muito se o fundamento da responsabilidade internacional está calcado na 

teoria da culpa ou do risco.

A teoria  da  culpa  parece  ter  sido  introduzida  no  direito  internacional  público  por 

Alberico  Gentili  no  século  XVI.  No  entanto,  aponta-se  Hugo  Grotius  como  o  primeiro 

sistematizador  do  instituto.  Isso  já  no  século  XVII.  Heinrich  Triepel  defendeu  que,  a 

princípio, o Estado é responsável por tudo. Entretanto, o Estado pode produzir prova em seu 

favor e apenas ser responsável por seus atos culposos (MELLO, 1995, pp.49-50).

A culpa é apresentada em direito internacional público como resultado de dois fatores 

históricos. Primeiramente como resultado da formação do Estado Nacional no século XVI 

como reação às represálias medievais, quando a responsabilidade era solidária. A ação de um 

membro de um grupo social era estendida a todo o grupo. O segundo fator é personificação do 

Estado  em  relação  ao  soberano.  Como  a  punição  e  a  repressão  aos  ilícitos  de  direito 

internacional cabiam ao soberano, a sua abstenção implicava a responsabilidade do Estado 

(MELLO, 1995, pp.52-53).

Com  efeito,  o  processo  de  despersonalização  do  Estado  fez  surgir  um  problema 

relativo ao alcance da culpa para o direito internacional público.

A doutrina não é convergente nesse ponto. A título de exemplo, a culpa varia entre 

dolus malus e negligência (Oppenheim-Lauterpaucht), passa por ato intencional (Miele), até 

chegar à abstenção de agir conforme o direito internacional (Le Fur). Aponta-se uma série de 

dificuldades  para  a  constatação  da  responsabilidade  culposa  do  Estado:  primeiro:  a 



dificuldade  de se  estender  um elemento  psicológico  a  uma pessoa jurídica,  portanto  uma 

ficção jurídica; segundo: a dificuldade de comprovação do elemento psicológico; e terceiro: a 

dificuldade de ligar  o Estado aos  atos  substancialmente  de Estado praticados por pessoas 

humanas desprovidas de poderes para tanto, o ato praticado por funcionário incompetente 

(MELLO, 1995, pp.53-54).

Por sua vez, a teoria do risco é mais recente e advém do direito marítimo. O risco é 

resultado do modo de vida mais dinâmico da sociedade.  O aumento e a regularidade das 

relações  permitem  a  previsão  de  determinados  acontecimentos  danosos.  Trata-se  de 

concordância com as leis da estatística, ou seja, quanto mais se usa um produto, mais fácil se 

torna a quebra (MELLO, 1995, p.55).

Segundo  Dionizio  Anzilotti,  a  responsabilidade  internacional  decorre  apenas  da 

violação  de  norma  de  direito  internacional.  Violado  o  direito  de  outrem  e  imputada  tal 

violação ao Estado, esse é o responsável pela reparação. Isso é possível porque o fundamento 

da  responsabilidade  “migra”  do  dano  para  a  violação  de  direito.  Dessa  forma,  a 

responsabilidade  internacional  se  livra  do  componente  moral  para  se  ater  ao  nexo causal 

unicamente  entre  o  imputado  e  a  violação  de  direito.  A  teoria  do  risco  foi  consagrada 

inicialmente  com  a  fonte  convencional  sobre  a  exploração  e  o  uso  do  espaço  cósmico, 

concluído em 1967, (MELLO, 1995, pp.57-58).

O dano é um prejuízo de caráter material ou imaterial. Na falta de melhores critérios, a 

proibição de enriquecimento ilícito ou sem justa causa é o princípio basilar para se aferir a 

existência ou não de dano sofrido por um sujeito de direito público internacional (REZEK, 

2002, pp.266-267).



A reparação adequada é a medida para trazer as coisas ao estado anterior à perpetração 

do ato ilícito, ou seja, de caráter meramente compensatório, isento de qualquer comparação 

com  a  reparação  punitiva  (REZEK,  2002,  p.278).  Trata-se  dos  efeitos  juridicamente 

relevantes provenientes do dano advindo do ato ilícito.

A reparação e o dano devem guardar semelhanças, ou melhor, devem manter a mesma 

natureza. Se o dano foi de ordem econômica, a reparação deve ser econômica. Se o dano foi 

moral, a reparação deve ostentar o objeto lesado pela ação danosa. Se o dano pode ser desfeito 

e  o  estado  de  coisas  trazido  igualmente  ao  tempo anterior  ao  ato  ilícito,  que  assim seja 

(REZEK, 2002, pp.278-279).      

A  responsabilidade  internacional  não  estabelece  sanções  prévias  para  condutas 

tipificadas em sentido estrito como o direito penal82. A própria terminologia internacionalista 

para os atos ilícitos não se confunde o crime em sentido penalista.

Pode-se  perceber,  da  normatização  internacional  costumeira  e  convencional  (via 

tratados), que esses ilícitos citados nunca extrapolaram o universo do direito internacional em 

direção  a  um  direito  englobado  em  princípios  de  direito  penal  e  internacional 

concomitantemente,  marcado, principalmente,  pelo princípio da legalidade,  muito caro aos 

penalistas.

Bem dizer, até a conclusão do Tratado de Roma de 1998, os ilícitos internacionais não 

tinham assumido ainda um molde positivista bem característico do direito penal. Havia uma 

tipificação em sentido amplo. Faltava a previsão de sanções penais cominadas às condutas 

tipificadas,  enfim,  faltava  um  consenso  da  sociedade  internacional  sobre  que  condutas 

82 Dentre as sanções praticadas no DIP, está o rompimento de relações diplomáticas, a retorsão, as represálias, o 
bloqueio pacífico, o embargo, a boicotagem. Essas sanções são de caráter coletivo, diferentemente das sanções 
penais e civis, típicas do direito interno, que têm alcance individualizado.   



criminalizar em sentido estrito e sobre a definição de um órgão para conhecer, para processar 

e para julgar os agentes dessas condutas.

2.3. A fusão do direito penal com o direito internacional____________________________

No  início  do  século  XIX,  Jeremy  Bentham  interveio  novamente  na  literatura 

internacionalista para introduzir a noção de um direito penal internacionalizado através de seu 

livro Principles.

Naquela  época,  a  ótica  positivista  foi  incisiva  para  desacreditar  tal  possibilidade. 

Tratava-se, bem dizer, de estender a esse direito penal internacionalizado as críticas ao direito 

internacional, ramo tido como avesso ao positivismo estrito. Mazini defendia, primeiramente, 

a existência de delitos e de penas internacionais. Ferri já defendia a criação de uma justiça 

penal internacional para, então, poder se falar em direito penal internacional (RIPOLLÉS, 

1955, p.11).

O  direito  penal  já  tinha  incorporado  uma  série  de  garantias.  Elementos  novos 

agregados à matéria penal que pudessem “fragilizar” essa sistematização garantista, poderiam 

levantar suspeitas sobre o retorno da tirania punitiva anterior ao período pré-iluminista. Isso 

era inadmissível.

De qualquer modo, a idéia de Bentham não foi de todo descartada, mas recebeu um 

ensaio  metodológico  próprio.  A  sistematização  de  um  direito  penal  e  internacional 

simultaneamente levou em consideração a posição das palavras penal e internacional para 



diferenciar  duas  realidades  bem distintas  para  a  época.  Constantino  Jannacone,  penalista 

italiano, assim o fez, diferindo o direito penal internacional do direito internacional penal.

Segundo Jannacone, o direito penal internacional dizia respeito à legislação penal de 

cada Estado (RIPOLLÉS, 1955, p.20). Via de regra, o Estado exerce a jurisdição sobre seu 

território com exclusividade. Esse exclusivismo jurídico afasta a possibilidade de um segundo 

Estado  aplicar  suas  próprias  normas  jurídicas  diretamente  em  território  alienígena 

(HUNGRIA, 1958, p.146).

Trata-se da primazia da territorialidade em termos de jurisdição. Excepcionalmente, 

um Estado pode estender sua jurisdição sobre fato criminoso ocorrido além de seu território a 

depender de qual bem jurídico fora lesado na ação extraterritorial. Cuida-se do princípio da lei 

penal no espaço. No Código Penal Brasileiro, esses princípios estão dispostos no artigo 5º ao 

7º. Contudo, esse trabalho se interessa especialmente pelos artigos 5º e 7º.     

O artigo 5º consagra o princípio da territorialidade, mas já abre uma exceção para as 

situações previstas em regras de direito internacional (BITENCOURT, 2004, p.15). A redação 

anterior também já trazia semelhante exceção ao princípio da territorialidade (HUNGRIA, 

1958,  p.149)83.  Nesse  caso  específico,  excepcionalmente,  a  jurisdição  brasileira  pode 

concorrer  com outra  jurisdição,  substituí-la,  ou  talvez  renunciar  em prol  dessa  jurisdição 

quanto aos crimes cometidos ou que tenham produzido resultado, ainda que parcialmente, em 

território brasileiro, desde que autorizado por tratado ou por declaração de reciprocidade.

Já os casos excepcionais previstos no artigo 7º, a jurisdição brasileira se estende aos 

fatos ocorridos em território alienígena quando atingirem bens jurídicos relacionados à vida 
83 Os artigos 5º e 7º do Código Penal vigente correspondem aos artigos 4º e 5º comentados por Nelson Hungria 
em seu trabalho de 1958.  A nova redação foi dada pela Lei nº. 7.209, de 1984.  A diferença entre os artigos 
comentados  e  os  vigentes  é  mínima.  Interessante  mesmo  é  a  permanência  dos  princípios  que  autorizam  a 
aplicação da jurisdição brasileira excepcionalmente em relação ao princípio da territorialidade. 

http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art7


política e econômica da República brasileira (atentado contra a vida ou contra a liberdade do 

Presidente da República e os crimes contra a fé pública, contra o patrimônio público, contra a 

administração pública e o de genocídio) - princípio real ou da defesa -84.

A extensão da jurisdição brasileira também se dá nos crimes cometidos por brasileiros 

(princípio da personalidade ativa85), nos crimes em que o Brasil se comprometeu a reprimir 

via tratado (princípio da universalidade do direito penal86)  e  nos crimes cometidos contra 

brasileiros (princípio da personalidade passiva87).

O outro lado da doutrina de Jannacone define o direito  internacional  penal.  Nesse 

plano, o direito penal seria posto conforme a estrutura do direito internacional. Isso, por si só, 

já era utópico para a época (RIPOLLÉS, 1955, p.20).

A  sociedade  internacional  definiria  que  valores  seriam  tutelados,  em  seguida,  as 

possíveis condutas violadoras seriam tipificadas, as penas determinadas, o devido processo 

legal previsto, enfim as garantias inerentes ao direito penal seriam respeitadas. Nada mais 

óbvio. Se dois ramos do direito tendem à fusão, conseqüentemente, princípios e elementos de 

cada um devem seguir em consonância entre si.

Presentemente,  em  tempos  de  um  Tribunal  Penal  Internacional  permanente,  a 

distinção proposta por Jannacone parece ter perdido o propósito data maxima venia.

84 Princípio real ou da defesa: autoriza o Estado a combater os crimes praticados em detrimento de bens jurídicos 
nacionais (HUNGRIA, 1958, p.148; BITENCOURT, 2004, p.15).
85 Princípio da personalidade ativa diz respeito à nacionalidade do agente. Para onde vai o nacional, a lei de sua 
nacionalidade o segue e lhe cobra  obediência  ainda que  em território  alienígena  (HUNGRIA,  1958,  p.147; 
BITENCOURT, 2004, pp.15-16).
86 Princípio da universalidade do direito penal: qualquer Estado fica autorizado a combater todo e qualquer crime 
independente de qual seja o bem jurídico violado ou o lugar do crime, sendo bastante o criminoso se encontrar 
no território desse Estado (HUNGRIA, 1958, p.148; BITENCOURT, 2004, p.16).
87 Princípio da personalidade passiva assemelha-se ao princípio da personalidade ativa. Também diz respeito ao 
nacional,  porém esse na condição de titular  de bem jurídico lesado ou de vítima (HUNGRIA, 1958, p.148; 
BITENCOURT, 2004, pp.15-16).



Isoladamente, o direito penal estatal não tem a força normativa para buscar pessoas 

humanas além de seu território.  De fato,  os princípios da extraterritorialidade permitem o 

Estado julgar  o  fato,  porém não  lhe  dão  poderes  (ao  Estado)  de  buscar  o  criminoso  em 

qualquer lugar fora de seu território e o acautelar  através do seu sistema prisional  sem a 

necessidade de colaboração do outro Estado interessado. Para tanto, o recurso ao expediente 

da extradição88 é fundamental.

O próprio direito penal é restrito graças ao princípio da intervenção mínima. Apenas 

um universo restrito dos bens jurídicos é posto sob a tutela do direito  penal.  Trata-se de 

valores essenciais para as relações sociais, indispensáveis à existência do grupo social. E isso 

muda de grupo para grupo.

A título de exemplo:  um grupo social é monogâmico e reprime a bigamia com os 

rigores do direito penal, enquanto outro grupo social, por outro lado, incentiva a poligamia. 

Um homem contrai casamento com três mulheres sob o referendo desse segundo grupo social 

e segue, com suas três esposas, para o território do grupo social monogâmico a trabalho, onde 

declara sua condição e mantém às claras a tripla relação para assombro dos monogâmicos.

Na iminência de ser processado criminalmente por essas condutas, ele se refugia no 

território do grupo social poligâmico. O que há de internacional no direito penal do grupo 

social  monogâmico  quanto  a  esse  bem  jurídico  em  questão?  O  efetivo  exercício  dessa 

jurisdição  está  restrito  à  colaboração  dos  poligâmicos  em  extraditar  o  tal  bígamo.  A 

88 “Extradição é a entrega, por um Estado a outro, e a pedido deste, de indivíduo que em seu território deva 
responder a processo penal ou cumprir pena. Cuida-se de uma relação executiva, com envolvimento judiciário de 
ambos os lados: o governo requerente da extradição só toma essa iniciativa em razão de existência do processo 
penal  – findo ou em curso – ante sua Justiça;  e  o  governo do Estado requerido (ou Estado “de asilo”,  na 
linguagem imprópria de alguns autores de expressão inglesa) não goza, em geral, de uma prerrogativa de decidir 
sobre o atendimento do pedido senão depois de um pronunciamento da Justiça local. A extradição pressupõe 
sempre um processo penal: ela não serve para recuperação forçada do devedor relapso ou do chefe de família 
que emigra para desertar dos seus deveres de sustento da prole” (REZEK, 2002, p.189).



discricionariedade  da  colaboração  na  extradição  desafia  um  princípio  geral  presente  em 

qualquer ordenamento jurídico, qual seja, a segurança jurídica nas relações de direito penal. O 

princípio  da  intervenção mínima no plano internacional  sugere  a  tutela  de  bens jurídicos 

comuns entre os membros da sociedade internacional. 

Uma conduta  para  ser  de  caráter  misto  penal  e  internacional  tem de  conjugar  os 

princípios e os elementos dos dois ramos do direito simultaneamente. Dois ou mais Estados 

identificam  valores  essenciais  comuns  sujeitos  às  violações  que  instabilizam  as  relações 

estatais. Definidos os valores passíveis de tutela, as condutas instabilizadoras são tipificadas, 

as penas pré-estabelecidas, tudo em instrumento legal formal (tratado necessariamente89).

Assim sendo, estabelecem-se direitos e deveres entre os Estados no intuito de reprimir 

as condutas criminalizadas. A existência de direitos e de deveres pressupõe a responsabilidade 

das  pessoas  humanas  que cometerem os  crimes  no  espaço da  jurisdição  penal  criada  via 

tratado. Da mesma forma, esse instrumento legal deve se pautar nos ditames do princípio da 

reserva legal, do devido processo legal, da irretroatividade da lei penal, do juiz natural, as 

excludentes de tipicidade, de antijuridicidade e de culpabilidade, todas essas garantias, hoje, 

indissociáveis do direito penal.

Portanto, o direito penal intraestatal, por meio da extraterritorialidade, não tem como 

vincular outros Estados em torno de direitos e de deveres, conseqüentemente nada tem de 

internacional.

89 “Tratado é todo acordo formal concluído entre sujeitos de direito público internacional, e destinado a produzir 
efeitos jurídicos” (REZEK, 2002, p.14). Além dos tratados, o costume, os princípios gerais do direito são fontes 
de direito internacional público, sem desmerecer, claro, a jurisprudência, a doutrina e a eqüidade, como meios 
auxiliares (artigo 38 do Estatuto da corte de Haia). Considerando fonte do direito como o meio de positivação 
das  regras  jurídicas  vigentes  e  aptas  a  exigirem um comportamento  por  meio  da  argumentação  dogmática 
(REALE,  1996,  p.140),  o  tratado  é  instrumento  formal,  escrito,  de  conhecimento  prévio  dos  contratantes, 
portanto é a fonte de direito internacional mais conveniente para se adequar ao princípio da reserva legal inerente 
ao direito penal.



Dessa forma, a terminologia direito penal internacional ou direito internacional penal 

tende,  presentemente,  a  recair  sobre  o  mesmo  objeto,  ou  seja,  condutas  específicas  que 

extrapolaram o  território  estatal  e  que  violam valores  essenciais  comuns  a  dois  ou  mais 

Estados, que se comprometeram, via tratado, a reprimir tais condutas nos termos das garantias 

penais vigentes.

“O direito  criminal  internacional  é  reflexo da  convergência  de  duas  disciplinas:  o 

aspecto  penal  do  direito  internacional  e  o  aspecto  internacional  do  direito  penal” 

(BASSIOUNI,  PAUST,  1996,  p.03)90.  Efetivamente,  direito  penal  internacional  ou direito 

internacional penal dizem respeito à interação entre o direito penal e o direito internacional.

Com efeito, o direito penal internacional é:

(...)  o  conjunto  de  todas  as  normas  de  Direito  Internacional  que  estabelecem 
conseqüências  jurídico-penais.  Trata-se  de  uma  combinação  de  princípios  de 
Direito  Penal  e  de  Direito  Internacional.  A  idéia  central  da  responsabilidade 
individual  e  da  reprovabilidade  de  uma  determinada  conduta  (macrocriminal) 
provém  do  Direito  Penal,  enquanto  que  as  clássicas  figuras  penais  (de 
Nuremberg), em sua qualidade de normas internacionais, devem ser classificadas 
formalmente como Direito Internacional, submetendo deste modo a conduta em 
questão  a  uma  punibilidade  autônoma  de  Direito  Internacional  (princípio  da 
responsabilidade  penal  direta  do  indivíduo  segundo  o  Direito  Internacional). 
Encontramo-nos  não  somente  diante  de  um  ordenamento  jurídico-penal 
internacional  novo  e  autônomo,  mas  também  amplo,  do  qual  a  parte  geral 
constitui somente um pequeno fragmento, embora, do ponto de vista dogmático, 
provavelmente o mais importante (AMBOS, 2005, p.01).  

Com efeito, ainda subsiste a idéia de se manter essa distinção proposta por Jannacone, 

pelo menos, para fins pedagógicos.

Ambas as disciplinas constituem uma espécie de território comum organizado 
sobre uma base de fontes e objetivos diferentes. Tal convergência se funda em 
critérios diversos, de vez em quando em colisão, o mais notório é a questão da 
territorialidade  e  da  extraterritorialidade  da  lei.  É  possível  que  no  futuro  as 
matérias  se  unifiquem  e,  de  fato,  subsiste  todavia  uma  certa  confusão 
terminológica.  No  momento,  entretanto,  manteremos  a  distinção  para  melhor 

90 Tradução livre do autor do seguinte trecho:
“International criminal law is reflected in the convergence of two disciplines: the penal aspects of international  
law and the international aspects of national criminal law.”



compreender  as  variações  e  dificuldades  que  aparecem  na  prática 
(VILLAPANDO, 2000, pp.300-301)91.

É uma  questão  convencional  se  a  palavra  penal  vem antes  ou  depois  da  palavra 

internacional. Isso não põe em risco o objeto desse novo ramo do direito. Esse trabalho opta, 

doravante, pela terminologia do direito penal internacional.

Com efeito, importa a existência de um ramo misto penal-internacional. Efetivamente, 

isso só passa a acontecer com a vigência do Tribunal Penal Internacional fruto do Tratado de 

Roma de 1998.

(...) Só há poucas décadas, o homem começou a ser visto como sujeito (limitado) 
do  direito  internacional  público.  A  sua  conduta  criminal  não  se  encontrava, 
portanto,  sujeita  ao direito  internacional,  mas unicamente ao  direito penal  de 
cada Estado.  Este fixa as regras e as consequências  (sic)  da responsabilidade 
individual pelos comportamentos que o legislador de cada Estado codificou como 
puníveis. Deste ponto de vista, o direito internacional e o direito penal nacional 
não  têm nada  a  ver  um com o  outro,  tratando-se  de  ordenamentos  jurídicos 
paralelos.  Contudo,  existem  sem  dúvida  bens  jurídicos  e  interesses  que 
transcendem  os  limites  do  direito  penal  nacional.  Assim,  por  exemplo,  é 
indiscutível  que  a  comunidade  internacional  tem a  obrigação  de  proteger  os 
direitos fundamentais e os direitos humanos reconhecidos no art.55º, c, da Carta 
da  ONU.  A  violação  desses  direitos  pode  ser  considerada  como  delito 
internacional.  Deste  modo,  os  tipos  criminais  clássicos  de  Nuremberga  (sic) 
devem ser perseguidos no mundo inteiro como crimes puníveis segundo o direito 
internacional. Esta responsabilidade penal internacional do indivíduo resulta do 
direito penal internacional (alguns falam também do direito penal internacional 
substantivo).  Devido a esse  facto  (sic),  na  literatura  científica  entende-se  por 
direito penal internacional o conjunto de todas as normas do direito internacional 
público que estabelecem as consequências (sic) jurídico-penais dos actos (sic). 
Por  isso,  o  direito  penal  internacional  liga  os  conceitos  de  aplicabilidade 
universal das  normas  com  o  pensamento  jurídico-penal  da  responsabilidade 
individual,  de  modo  a  que  o  comportamento  em  causa  esteja  sujeito  a  uma 
punibilidade internacional  autónoma (sic)  (princípio da responsabilidade penal 
directa  (sic)  do  indivíduo  segundo  o  direito  internacional  público).  O  direito 
penal  internacional  é,  assim,  o  sistema  jurídico-penal  da  comunidade 
internacional. Naturalmente, não existia um Tratado de Direito Internacional que 
regulamentasse de forma sistemática o direito penal internacional, até entrar em 
vigor  o  Estatuto  de  Roma  do  Tribunal  Penal  Internacional  (AMBOS,  2004, 
pp.69-70).        

91 Tradução livre do autor do seguinte trecho:
“Ambas disciplinas constituyen uma suerte de território común organizado sobre la base de fuentes y objetivos  
diferentes. Tal convergencia se funda en critérios diversos, de vez en cuando en colisión, el más notório es la  
cuestión de la territorialidad y extraterritirialidad de la ley. Es muy possible que en el futuro las dos materias se  
unifiquen  y,  de  hecho,  subsiste  todavía  cierta  confusión  terminológica.  Por  el  momento,  sin  embargo,  
mantenemos la distinción para comprender mejor lãs variaciones y dificuldades que aparecen en la práctica.” 



Há  de  se  visualizar  uma  demarcação  entre  o  ilícito  civil  e  o  penal  na  seara 

internacional  presentemente.  A dificuldade  do  passado  em se  tipificar  as  condutas  penal-

internacionalmente relevantes92 permitiu o uso das palavras delito e crime em um contexto 

particular ao direito internacional bem diferente do direito penal. É provável uma readequação 

terminológica dos ilícitos inerentes ao direito internacional para se adaptar aos novos rumos. 

Quanto ao instituto da responsabilidade internacional, está deflagrado o processo de 

colapso da resistência em se reconhecer o homem como sujeito de direito na seara do direito 

internacional.  Se a  responsabilidade  é  uma  relação jurídica  proveniente  de  um ato  ilícito 

cometido por um sujeito de direito internacional com vista a reparar o dano sofrido por outro 

sujeito de direito internacional, logo a pessoa humana é, então, sujeito de direito internacional. 

Vale frisar que o artigo 25, itens 1 e 2, do Estatuto do Tribunal Penal Internacional deixa 

expresso que o TPI julga apenas pessoas naturais93.  

O Tratado de Roma de 1998 colocou a pessoa humana como sujeito de direitos e de 

deveres perante a ótica internacionalista, juntamente com os Estados e com as organizações 

internacionais, afastando a velha ficção de que apenas os Estados seriam sujeitos de direito 

internacional e a possibilidade de retorno da responsabilidade penal coletiva94.                

92 RIPOLLÉS, 1955, p.169.
93 Artigo 25 
Responsabilidade penal individual

1. O Tribunal terá jurisdição sobre pessoas naturais, de acordo com o presente Estatuto.
2. Um indivíduo que cometer um crime sob a jurisdição do Tribunal será individualmente responsável e 

passível de pena em conformidade com o presente Estatuto.
94 RIPOLLÉS, 1955, pp.185-186.



3.0. A problemática da soberania_______________________________________________

A relativização da soberania95 é ponto fundamental no desenvolvimento dos direitos 

humanos. Tanto para o sistema internacional de proteção quanto para o desenvolvimento de 

um  ramo  heterotópico  que  aglutinasse  os  princípios  de  direito  penal  com  os  de  direito 

internacional.

95 A palavra soberania tem origem latina.  Não se sabe ao certo se ela é proveniente de  super omnia ou de 
superanos ou de  supremitas.  Porém, é certo que ela foi incluída na terminologia jurídica por intermédio da 
correlata francesa souveraineté (MENEZES, 2002, p.148).  



A soberania como ente criado pela pessoa humana, portanto um ente cultural,  está 

sujeita a variações no tempo e no espaço. O conceito clássico já dá uma idéia do contexto 

histórico de sua origem: “(...) a soberania é um poder de decisão em última instância, e esta 

capacidade de impor a vontade própria em última instância, necessariamente relacionada ao 

monopólio  da  coação  legal,  constitui  a  sua  autêntica  essência  ideológica”96 (PINTO 

FERREIRA, 1975, p.207).

A  soberania  é  um  conceito  multidisciplinar  por  excelência  por  assim  dizer.  Ela 

representa  o  contexto  sócio-jurídico-político  no  qual  está  inserida,  exigindo  uma  análise 

coerente com os processos sociais vigentes, segundo sua tripla estrutura: filosófica (realização 

do bem comum), sociológica (consciência coletiva da sociedade) e jurídica (capacidade de 

comando legitimada pela ordem jurídica) - PINTO FERREIRA, 1975, p.213 -.

O poder  do  Estado  tem por  qualidade  ser  soberano.  O fato  do  poder  estatal  não 

reconhecer outro poder superior ou igual a si próprio em determinado território demonstra que 

esse poder atingiu o grau máximo. Isso significa que o Estado pode executar os meios com 

vista ao bem comum independentemente de qualquer outro poder. Por isso, a normatização 

advinda do Estado se impõe sobre qualquer outro poder que, porventura, põe-se a questioná-la 

(AZAMBUJA, 1994, p.50). 

Generalizadamente, soberania, poder político e Estado são confundidos em um único 

ente  conceitual.  Com  efeito,  a  soberania  é  uma  qualidade  do  poder  político  do  Estado 

(AZAMBUJA, 1994, p.54). O “Estado é a organização político-jurídica de uma sociedade 

para realizar o bem comum, com governo próprio e território determinado” (AZAMBUJA, 

1994, p.6). O Estado é a fusão de três elementos por excelência. O poder político é um desses 
96 “Coker afirma que a “soberania significa sempre, de algum modo, a mais alta autoridade governamental ou 
legal”. Segundo Willoughby, a “soberania é o nome dado ao supremo poder do Estado, que acha expressão nos 
preceitos legais”.  Para J. Lafferière,  a soberania aparece como “um poder supremo, uma  summa potestas”.” 
(PINTO FERREIRA, 1975, p.205).   



três elementos do Estado, juntamente com o povo e com o território. Ele (o poder político) 

nada mais é senão uma expressão de ordem, uma autoridade, essencialmente, necessária para 

a  subsistência  de  toda  sociedade  (AZAMBUJA,  1994,  p.88).  É  bom ter  ao  alcance  essa 

distinção com relação aos três. Todavia, para fins de explicação sobre a origem ou sobre a 

justificação do poder, é possível empregá-los como sinônimos (AZAMBUJA, 1994, p.54).   

Originariamente, a soberania é um dado sociológico presente nas formas mais simples 

de Estado à medida que se pudesse vislumbrar uma instância última de decisão nos grupos 

sociais. A construção da soberania, como princípio político, é contemporânea da renascença a 

partir de um contexto sócio-histórico de superação da Igreja e do modelo feudal pela elevação 

do Estado independente. A secularização do poder foi um fenômeno pioneiramente francês 

(PINTO FEREIRA, 1975, pp.215 e 217).

Apenas no século XVI, o conceito  de soberania consolida-se cientificamente.  Jean 

Bodin associou a soberania como elemento essencial do Estado, o dogma da soberania estatal, 

aquele no qual o Estado não reconhece, nem de fato nem de direito, poder superior ao seu 

próprio. Essa doutrina era especialmente interessante para o Estado francês desejoso por livrar 

o poder real dos limites impostos pelos resquícios do Império Romano e dos senhores feudais 

para, enfim, consolidar eficazmente a monarquia absolutista e o seu respectivo direito positivo 

(PINTO FERREIRA, 1975, pp.223-225).

Essa  preocupação  só  surge  durante  a  Idade  Média  por  conta  do  embate  entre  o 

monarca, o senhor feudal e a Igreja sobre o tema tributação. No Império Romano e na Grécia, 

enfim, na Antiguidade clássica, esse debate sobre soberania não existia porque o Estado era 

considerado  um  fenômeno  natural  e  necessário  (AZAMBUJA,  1994,  p.55),  logo  não  se 



poderia discutir as ordens estatais sob pena de se decretar a inviabilidade do agrupamento 

social.      

Efetivamente,  o  Estado  soberano  desconhece  outras  instâncias  decisórias  que  não 

aquelas previstas em seu direito positivo. 

Esse conceito absoluto de soberania vigeu por muito tempo. Apenas as doutrinas de 

suporte a ele variam de acordo com o modo-de-produção e com o modelo de relações sociais 

a serem tuteladas pelo Estado. Enquanto o padrão ideológico estatal era suscetível a variações, 

a fonte normativa de cada padrão era o estatal unicamente. O conceito de soberania não muda, 

mas ganham uma “roupagem” ideológica a depender da concepção mais favorável no tempo e 

no espaço. 

Nesse sentido, Pinto Ferreira elenca, dentre as concepções de soberania: a teocrática, a 

democrática, a jurídica, a decisionista, a negativista e a pluralista. O objetivo desse trabalho 

não envolve o aprofundamento em cada uma dessas concepções, contudo um enquadramento 

sobre elas não se pode deixar de fazer.

A  concepção  teocrática  de  soberania  está  fundamentada  em  uma  origem  extra-

humana, ou melhor, divina. O soberano é uma figura delegada diretamente da onipotência 

divina, sem terceiros intervenientes (povo ou Igreja, por exemplo).

O recurso a um fundamento extra-terreno de organização política foi um fenômeno 

generalizado. Desde a América pré-colombiana, passando pelo Império Chinês, a concepção 

teocrática  esteve  presente  em  muitos  ciclos  culturais,  não  sendo,  por  conseguinte,  um 

fenômeno exclusivamente ocidental e europeu (PINTO FERREIRA, 1975, p.228).

Luís XIV é representante europeu ilustre dessa concepção:

Aquele que deu as leis às baronesas quis que nós as respeitássemos como seus 
tenentes,  reservando  a  ele  mesmo o  direito  exclusivo  de  examinar  a  conduta 



deles.  Sua  vontade  é  que  todo  aquele  que  seja  nascido  sujeito  obedeça  sem 
discernimento.97   

A concepção democrática é consagradora da autoridade popular como originária da 

soberania. Diferentemente, da teocrática, a origem popular não tem nada de extra-humano. 

Essa concepção advém de um momento de grande furor intelectual. O desenvolvimento do 

capitalismo e do protestantismo influenciou uma nova estrutura sócio-econômica. A ruptura 

com os dogmas religiosos, a busca pelo lucro, o desenvolvimento da imprensa, as pesquisas 

livres, tudo isso favoreceu o surgimento de uma concepção democrática98 de soberania.

Democraticamente,  a soberania está baseada na decisão da maioria dos indivíduos, 

esses organizados como povo (os indivíduos reunidos em assembléia) ou como nação (ligação 

cultural  entre esses indivíduos),  o titular  do poder.  Como a soberania cabe ao povo ou à 

nação,  ela  pode  ser  alienada  ou  não;  existe  pensamento  nesses  dois  sentidos.  Quanto  ao 

pensamento favorável à alienação da soberania, a idéia do contrato político99 destaca-se. Cabe 

a Manegoldus de Lautenbach (século XI) a primeira formulação precisa do contrato político, 

cujos indícios já foram esboçados por Platão, por Epicuro e por Cícero (PINTO FERREIRA, 

1975, p.251).

Porém, essa  idéia  aparece como uma contraposição ao absolutismo real  no século 

XVI. Nesse tempo, desenvolveu-se a idéia de que os direitos individuais e as liberdades do 

homem são anteriores à constituição do poder na sociedade. Esse poder político é transferido 

97 Tradução livre do seguinte trecho:  “Celui qui a donné des lois aux baronnes a voulu qu’on les respectait  
comme ses lieutenants, se reservant à lui seul le droit d’examiner leur conduite. Sa volonté est que quiconque  
est né sujet obéisse sans discernement.” (PINTO FERREIRA, 1975, p.231). 
98 A democracia tem duas vertentes: uma formal e outra material. A formal é caracterizada pela dominação 
política da comunidade nacional em detrimento de uma classe social ou pessoa. A material é caracterizada pela 
possibilidade  de  ascensão  social,  ou  seja,  é  a  mobilidade  vertical  proporcionada  pela  uniformização  das 
condições vitais e dos ideais (PINTO FERREIRA, 1975, p.243).
99 O contrato político não se pode confundir com o contrato social. Este explica a interação das relações sociais, 
o porquê do homem se manter em agrupamentos sociais, abdicando de parte de sua liberdade. Aquele explica a 
base do governo ou do Estado, a organização política da sociedade (PINTO FERREIRA, 1975, p.251).  



pelo titular da soberania ao governante. O uso abusivo pelo governante dá ensejo ao titular do 

poder em depô-lo (PINTO FERREIRA, 1975, p.252).

Já,  por  outro lado,  segundo a vertente  da inalienabilidade  da soberania  popular,  a 

soberania  é  impossível  de  ser  transferida  porque  ela  é  a  própria  vontade  geral.  Os 

representantes do titular da soberania apenas o exercem de forma vigiada a ponto de não 

haver  discrepâncias  entre  a  vontade  dos  representantes  e  dos  representados  (PINTO 

FERREIRA, 1975, p.258).

Além  do  contrato  político  e  do  social,  a  concepção  democrática  tem  outro  viés 

proposto por Esmein de que a soberania tem por fundamentos o bem comum e a opinião 

pública. Segundo esse autor, a soberania não se legitima por conta da razão ou dos direitos 

individuais. De fato, a lei posta se impõe porque os cidadãos obedecem a ela, ou pela coação 

ou  pela  opinião  pública.  Apenas  a  lei  de  acordo  com a  opinião  pública  é  expressão  da 

soberania (PINTO FERREIRA, 1975, pp.259-260).

O sistema de Barthelémy-Duez parte de quatro ordens de argumentação. A primeira 

reconhece a necessidade de um governo perante uma sociedade. Diante dessa necessidade, é 

racional que esse governo represente os interesses da maioria dos membros dessa sociedade. 

A segunda linha argumentativa está concentrada na proximidade da concepção democrática 

de um ideal racional. Por esse ideal, o homem dita por si mesmo seu destino e não aceita a 

governança de outrem. A terceira e a quarta proposições, respectivamente, apontam para a 

democracia  como  uma  necessidade  à  medida  que  a  sociedade  atinge  uma  certa  fase  da 

civilização. Atingida essa fase, a democracia é o único governo possível (PINTO FERREIRA, 

1975, pp.260-261).



Villey admite a igualdade entre os homens como um fenômeno jurídico. Sendo todos 

iguais e livres,  não é admissível que a liberdade de um seja mitigada por outrem, logo a 

soberania  é  expressão  de  uma coletividade.  Trata-se  de  equilibrar  a  liberdade  natural  do 

homem com sua tendência natural de viver em sociedade a partir das imposições postas pelo 

agrupamento social. O governo é fruto de uma decisão da maioria. Os poderes desse governo 

não passam das ações necessárias à manutenção da ordem social. Afora isso, os governantes 

incidem  em  exercício  ilegal,  sendo  sujeitos,  portanto,  à  perda  do  mandato  (PINTO 

FERREIRA, 1975, pp.261-262).

Maurice  Hauriou  estabelece  que  o  fenômeno  do  poder  está  dividido  em  dois 

elementos: o poder minoritário e o poder majoritário. O poder minoritário é um conjunto de 

qualidades  morais  e  intelectuais  de  uma  elite  pouco  numerosa,  cuja  vontade  é 

qualificadamente superior à vontade dos outros homens. Já o poder majoritário é da evolução 

humana e se liga ao poder minoritário. O povo assume o poder de dominação e o controle. 

Isso  implica  que  o  poder  estatal  formado dessa  fusão  do  poder  minoritário  com o poder 

majoritário está nas instituições públicas ligada à elite pouco numerosa. Apenas cabe ao poder 

majoritário fazer o controle e exigir participação nas instituições (PINTO FERREIRA, 1975, 

pp.263-264).                 

A concepção jurídica se interessa,  por  certo,  pelo caráter  jurídico da soberania.  A 

concepção democrática se preocupa com o caráter  político e  com o sociológico do poder 

estatal, lançando no povo a fonte do poder soberano. Ao contrário, a concepção jurídica toma 

o Estado como fonte dessa soberania. Nesse contexto, a escola francesa, a alemã e a anglo-

americana se destacam.



A escola francesa foi iniciada por Jean Bodin, considerado o criador da concepção de 

soberania  que  permitiu  a  consolidação  do  Estado  Nacional  no  século  XVI.  Ele  traçou 

primeiramente as características inerentes à soberania. São cinco, quais sejam: 1. o poder da 

lei de dar a todos em geral e ao indivíduo em particular sem a necessidade do consentimento 

de outrem; 2. o poder de declarar a guerra e de negociar a paz; 3. o poder de contratar os 

funcionários do Estado; 4. o poder de decisão em última instância; e 5. o poder de beneficiar 

os condenados em relação à rigidez da lei. O soberano está limitado apenas pela lei natural e a 

lei divina. Quanto à lei civil, as regras jurídicas assim se tornam por conta do poder político 

do soberano, logo essas regras não podem limitar-lhe a atuação. Além de Bodin, a escola 

francesa destacou outros pensadores (Loyseau, Le Bret e Daumat) seguidores dessa linha de 

pensamento (PINTO FERREIRA, 1975, pp.272-274).

A Revolução de 1789 trouxe algumas alterações sobre a idéia de soberania. Esmein 

atribuiu o Estado como a nação juridicamente personificada. A vontade do Estado é a vontade 

expressa nos grandes instrumentos legais (Declaração Universal dos Direitos do Homem e do 

Cidadão de 1789, por exemplo) da nação organizada. Essa soberania tem por características: o 

poder querer e o poder de dominação supremo, independente e autônomo. Isso significa que a 

vontade  do  Estado  é  um  direito  subjetivo  que  se  impõe,  no  mais  alto  grau,  às  demais 

vontades.  Não  há  outro  poder  que  lhe  empreste  essa  força  (autonomia)  e  nem  outra 

autoridade,  cuja  ordem possa  afastar  a  ordem do  Estado  soberano  (independência).  Essa 

independência “revestiu” a soberania do caráter máximo. Daí, a soberania ser una, indivisível, 

inalienável e imprescritível100. Ressalte-se que esse caráter máximo encontra limite no direito 

à igualdade e no direito à liberdade. Rousseau dá o viés absolutista da soberania (período 
100 A soberania é uma, indivisível, inalienável e imprescritível, ou seja, respectivamente, só há uma soberania em 
cada território,  ela  é exclusiva do Estado, impossível  de ser  alienada a outrem, já  que é a  manifestação da 
vontade de dominação da nação organizada, e aquele que a usurpar nunca terá esse ato legitimado (PINTO 
FERREIRA, 1975, p.277).



jacobino)  ao  admitir  a  alienação  dos  direitos  individuais  em  prol  da  sociedade  (PINTO 

FERREIRA, 1975, pp.275-278).       

A escola alemã é iniciada a partir dos trabalhos de Gerber. Para esse autor, a soberania 

é a manifestação da força moral do povo, suficientemente forte para subordinar todos os seus 

membros, exercida por um organismo tomado como pessoa, o Estado, cuja autoridade de suas 

ordens não provém de outro poder senão da vontade eficaz do povo. Essa vontade não é 

absoluta, pois a vontade do Estado, como expressão do direito, encontra limite no próprio 

direito anterior e superior, ou seja, o limite do Estado na consecução de seus fins admitidos 

juridicamente (PINTO FERREIRA, 1975, p.281).

A partir do trabalho de Gerber, Paul Laband apresenta a soberania como um conceito 

absoluto e de natureza negativa porque não admite outro poder superior. A soberania não é 

essencial  do Estado, haja vista existirem Estados soberanos e não-soberanos, tal  como no 

Estado federal alemão formado posteriormente ao império. O essencial para o poder estatal é 

o direito de dominação, o direito de ordenar, submetendo as pessoas livres e as comunidades 

livres (PINTO FERREIRA, 1975, p.282).

Georg  Meyer  percebeu  a  soberania  de  uma  maneira  positiva  como  um poder  de 

dominação independente de um poder superior,  não essencial ao conceito de Estado, pelo 

menos,  para  o  Estado  federal  não  é  essencial,  porém para  o  Estado  unitário,  o  conceito 

clássico de soberania é. Para solucionar a problemática entre o Estado-membro e a União 

Federal, Meyer sugeriu que o poder de dominação soberano é supremo, enquanto o poder de 

dominação não-soberano é limitado pelo poder superior (PINTO FERREIRA, 1975, pp.283-

285).



Georg Jellinek explica que o processo de formação do Estado está relacionado com o 

processo de formação do direito e tudo isso é resultado de um processo formação histórico-

cultural.  Da  relação  de  poder  de  fato  existente  entre  dominantes  e  dominados  em  uma 

sociedade, surge o poder de direito. Daí, o Estado ter uma dupla natureza: uma histórico-

cultural, fruto de uma construção social e outra uma abstração ideal, fruto de uma construção 

jurídica.  A  soberania  é  uma  qualidade  do  poder  estatal  e  não  o  próprio  poder;  é  uma 

construção jurídica capaz de se determinar e de se obrigar conforme o direito permita (PINTO 

FERREIRA, 1975, pp.285-287).

Rodolf von Ihering compreende que o Estado está limitado pelo direito.  A coação 

inerente à norma jurídica se perfaz pelo poder de coação do Estado que, no entanto, não pode 

deixar de observar os limites da lei, inclusive a lei emanada do processo legiferante estatal. A 

exclusividade estatal sobre a coação faz reduzir o direito ao direito positivo. A soberania do 

Estado é a fonte do direito. O arbítrio não se instala. O Estado não abusa do monopólio da 

produção do direito porque a ordem deve ser garantida. Isso só acontece quando o Estado 

obedece às regras estabelecidas por ele próprio (PINTO FERREIRA, 1975, pp.292-293).

Hans Kelsen,  seguindo a  pureza  metodológica  proposta  por  ele,  buscou analisar  a 

soberania sem a interferência de questões éticas e sociológicas, apenas do ponto de vista do 

direito. Para Kelsen, o Estado está absolutamente identificado com o direito. Este dá os meios 

à personificação daquele, logo o Estado não pode ser a fonte do direito porque implica um 

dualismo  inexistente  entre  Estado  e  direito.  Dessa  forma,  a  soberania  é  uma  unidade  e 

validade  do  sistema  normativo  em  que  as  normas  encontram  fundamento  máximo 

independente de outro ordenamento superior (PINTO FERREIRA, 1975, pp.297 e 300).



Ao final das teorias sobre a concepção jurídica de soberania, a escola anglo-americana 

procurou  aplicar  um  método  lógico-formal.  John  Austin  é  o  fundador  dessa  escola.  A 

soberania  é  o  poder  absoluto  criador  do  direito  positivo,  ou seja,  uma ordem legal,  cuja 

autoridade  (Estado)  é  a  fonte  suprema  de  poder,  cujas  decisões  (leis)  se  sobrepõem aos 

preceitos éticos e de justiça e são obedecidas pelo próprio Estado (PINTO FERREIRA, 1975, 

pp.304-305). 

A concepção decisionista é um reforço da idéia absolutista de soberania praticamente. 

O Estado como instância última e inapelável de decisões.  

Um conceito objetivo de soberania. O poder estatal é soberano. A soberania é reflexo 

de uma superioridade social inerente ao Estado com função de decisão em última instância 

por excelência, portanto superior a qualquer outro poder social, segundo Hermann Heller. Já 

para Carl Smith, a soberania é prerrogativa do soberano em decidir o estado de exceção101, ou 

melhor, aqueles casos não previstos pelo direito. O estado de exceção é a possibilidade de 

suspensão  do  ordenamento  jurídico.  A  essência  da  autoridade  estatal  (o  monopólio  da 

decisão) se revela nesse estado de coisas, típico das ditaduras (PINTO FERREIRA, 1975, pp. 

310-313).  

A concepção negativista tem um caráter bem contemporâneo, já que pretende eliminar 

a  idéia  do  poder  estatal  absoluto.  Essa  idéia  da  soberania  absoluta  negava  o  direito 

internacional, ao mesmo tempo em que permitiu a realização dos atos, os mais arbitrários, 

baseados em um direito interno objetivo e ilimitado. As duas grandes guerras do século XX 

demonstram até que ponto podem chegar os super poderes de um Estado.

101 Esse estado de exceção de Carl Smith não se coaduna com o estado de exceção em um Estado Democrático 
de Direito em que os direitos podem ser suspensos em prol da manutenção da ordem, porém os atos não podem 
deixar de ser conformes o direito.



O desenvolvimento do direito internacional  ao final  da Primeira Grande Guerra já 

começava a pôr limites à ação do Estado. Para Nicolas Politis, a idéia de soberania é perigosa. 

Ela  ameaça  a  paz  nas  relações  entre  os  Estados  porque  sempre  se  pode  cogitar  o 

questionamento se um Estado é soberano, ele não pode ser limitado por normas imperativas 

postas por outros Estados soberanos. Por certo, a soberania é como um astro extinto, cujo 

brilho ainda pode ser visto (PINTO FERREIRA, 1975, pp.315-316).

Odilon Nestor critica a personalidade jurídica do Estado. Como ficção jurídica que é, 

ela  (a  personalidade  jurídica)  é  inadmissível  no  mundo  real.  A  pessoa  humana  é, 

efetivamente, sujeito de direitos. Dessa forma, o direito interno e o direito internacional são 

um  só  direito,  cujas  normas  são  destinadas  a  regular  a  vida  da  pessoa  humana,  o  real 

destinatário (PINTO FERREIRA, 1975, p.316).

O maior expoente da doutrina negativista da soberania foi Léon Duguit. Para Duguit, 

o direito sofre influência da realidade social, logo a regra de direito se impõe indistintamente 

e sem a intervenção necessária dos mecanismos estatais de coerção. A solidariedade social é o 

elemento  de  ligação  entre  a  pessoa  humana  e  os  agrupamentos  sociais.  Daí,  as  pessoas 

humanas obedecerem às regras que mantêm esse agrupamento (PINTO FERREIRA, 1975, 

pp.318-319).

Desta forma, a obediência às normas jurídicas não está calcada no Estado, ou melhor, 

na soberania estatal,  mas na solidariedade social  que determina sobre quais violações das 

regras  sociais  a  sanção  com  emprego  da  força  coletiva  deve  incidir.  Duguit  aponta  a 

personalidade  jurídica  do  Estado  como  algo  destoante  da  realidade.  A  soberania  é  uma 

construção formal que se esvaiu com a derrubada do antigo regime, passando a ter apenas 

valor histórico (PINTO FERREIRA, 1975, pp.321-322).       



Segundo a doutrina de Duguit, o poder existe e é resultado do fato social, portanto 

sujeito à legitimidade e à justificação. Ele nega a soberania como um fato jurídico, logo nega 

o direito do Estado em formular ordens aos governados. A soberania é somente um artifício 

do grupo governante sobre o grupo governado. De fato, o Estado se põe apenas a elaborar as 

normas técnicas exigidas pelas normas de direito advindas da solidariedade social. Aqui (na 

solidariedade social) está a força e o limite do Estado e dos governantes (PINTO FERREIRA, 

1975, pp.322-323). 

A concepção pluralista não acolhe a idéia do poder público estatal como a única fonte 

do ordenamento jurídico. De fato, existem, para os adeptos dessa concepção, vários poderes 

intraestatais tão soberanos quanto o poder público, portanto também agentes de criação do 

direito, como os sindicatos, por exemplo, (PINTO FERREIRA, 1975, p.326).

Dentre  os  pluralistas,  Villneuve  (Marcel  de  la  Bigne  Villeneuve)  concluiu  que  a 

soberania é uma qualidade absoluta do poder do Estado, porém desprovida de arbítrios, ou 

seja, o Estado está limitado pelo direito, pelos objetivos dos grupos sociais intraestatais e pela 

competência de cada Estado estrangeiro. Esses grupos sociais detêm liberdade e autoridade 

para agir de forma a alcançar seus objetivos, desde que esses objetivos não se confundam nem 

rivalizem com os da órbita de influência destacada para o Estado. De fato, esse pensamento de 

Villeneuve  reconhece  a  existência  de  grupos  sociais  intraestatais  tão  importantes  e  com 

finalidades tão específicas quanto o próprio Estado, de forma que a ação desses grupos não 

poderia ser tolhida pela ação estatal. Assim sendo, a soberania estatal encontra seus limites na 

ação  das  associações  religiosas,  na  autoridade  de  outro  Estado  igualmente  soberano,  na 

instituição familiar, nas entidades profissionais, nos municípios, nas províncias e na própria 

pessoa humana, em virtude de sua dignidade (PINTO FERREIRA, 1975, pp.327-328).      



Paul Boncour defendeu a transmutação do perfil estatal,  de Estado dominador para 

Estado  coordenador  de  serviços  públicos  em  prol  dos  interesses  gerais,  passando 

necessariamente  pelos  sindicatos,  verdadeiras  instituições  de  ordem pública  e  não  meras 

associações privadas de defesa de interesses específicos. Os sindicatos exercem a soberania 

econômica e produzem as normas jurídicas necessárias para a defesa dos interesses enquanto 

ao Estado cabe a manutenção da soberania política, garantidora das liberdades individuais e 

da competência sindical (PINTO FERREIRA, 1975, p.329).

A doutrina do corporativismo é mais ampla do que a do sindicalismo econômico de 

Boncour. Enquanto este é estritamente econômico e profissional, aquele (o corporativismo) 

avança para  um plano sociológico de integração de fins  comunitários.  Cada grupo social 

intraestatal  exerce  uma função social  indispensável  para a existência  da sociedade.  Nesse 

exercício  de  função  indispensável  (a  corporação),  cada  grupo  é  soberano  para  decidir 

independentemente  do  Estado.  E  por  falar  no  ente  Estado,  segundo  Mikail  Manoilesco, 

Othmar Spann e Heinrich (todos teóricos do corporativismo), o Estado é uma corporação para 

exercer a função de política externa e interna e de defesa nacional e é uma supercorporação 

para coordenar e integrar as demais corporações (PINTO FERREIRA, 1975, p.330).

Os pluralistas ingleses defendem a percepção do Estado como um agrupamento de 

associações cooperantes (trade-unions). Cada associação dessas tem a característica de tornar 

intensas as relações pessoais entre os associados, tornando desnecessária a ação estatal de 

criação de instrumentos de harmonia social. A divergência entre os pluralistas ingleses estava 

na definição do universo de interesse sociais. Enquanto Baker e Lindsay apontavam para os 

grupos sociais de repercussão econômica, Figgis apontava para os grupos religiosos e outros 

grupos vicinais. Ademais, a doutrina do guild socialism defendia o autogoverno da indústria e 



a organização econômica da sociedade segundo um funcionalismo em que o Estado coordena 

os grupos sociais (PINTO FERREIRA, 1975, p.331).

A  concepção  socialista  de  Harold  Laski  radicalizou  a  concepção  pluralista  da 

soberania  em relação aos  seus  antecessores.  Ele defendeu a  relevância  dos  agrupamentos 

sociais  em relação  ao  Estado  porque  eles  representam fielmente  a  personalidade  humana 

enquanto o Estado oferece  os mecanismos de proteção aos  direitos  do homem.  A pessoa 

humana sobressai-se em relação ao grupo social. A soberania está na consciência individual. 

A moral aparece apenas para dirimir possíveis conflitos entre as consciências individuais. No 

entanto, fatos, como o fracasso da greve geral em 1926, fizeram Laski admitir a necessidade 

da coercitividade para o estabelecimento do poder. Isso o Estado detinha, a pessoa humana 

não (PINTO FERREIRA, 1975, pp.333-334).

Enfim, a soberania como poder supremo de decisão não pode prescindir do seu duplo 

âmbito de produção de efeitos presentemente. O desenvolvimento das relações internacionais 

vem demonstrar que o Estado não se relaciona com seus súditos apenas, mas também com os 

demais Estados soberanos. Daí, o entendimento da repercussão interna e externa da soberania. 

Quanto ao sentido, ela (a soberania) pode ser positiva ou negativa. 

Internamente, o Estado mantém exclusivamente o poder de coação sobre tudo e sobre 

todos presentes em seu território. Externamente, a composição da sociedade internacional por 

Estados soberanos impõe uma relação de coordenação entre todos, ou seja, de igualdade entre 

si102.

O sentido positivo da soberania (sic!)deve-se à relação de subordinação dos súditos 

para com o Estado, cuja vontade é predominante sobre aqueles sujeitos a sua jurisdição. Por 

102 Essa concepção de igualdade é isenta dos valores força militar e política. No cenário internacional, apesar dos 
Estados serem soberanos e, portanto iguais em direitos e deveres, é evidente que a força militar e capacidade 
política de persuasão de alguns Estados são mais acentuados do que outros mais fragilizados nesses pontos.



outro lado, o sentido negativo (sic!) se afasta dessa relação de supremacia para adentrar na 

relação de independência, ou seja, a vontade do Estado é independente, logo não depende da 

vontade de outro Estado para produzir os efeitos esperados (MENEZES, 2002, p.156).  

Dessa  forma,  as  decisões  inerentes  à  comunidade  internacional  são  tomadas  em 

conjunto, coordenadamente. Nada mais natural. “Dizer que a soberania é limitada e relativa é 

natural, pois tudo na vida é limitado e relativo. Dificilmente se acredita em um absoluto na 

história” (PINTO FERREIRA, 1975, p.336).            

A constituição da LDN foi uma experiência de um fórum internacional no qual os 

Estados pudessem se relacionar e buscar conjuntamente soluções para os problemas comuns. 

No entanto, naquela época, o sentimento de nacionalismo arraigado do pós Primeira Grande 

Guerra prejudicou consideravelmente a conscientização da nova realidade internacional.

Apenas a “ressaca moral” proveniente da Segunda Grande Guerra conseguiu instituir 

um modelo internacional de coordenação e de cooperação ente os Estados com o apoio de 

uma nova instituição, a ONU, mais referendada que sua antecessora a LDN.

A superação da doutrina da competência exclusiva do Estado se mostra evidente nas 

regras estatutárias da ONU, tais como:

1.  Manter  a  paz  e  a  segurança  internacionais  e,  para  esse  fim:  tomar, 
coletivamente, medidas efetivas para evitar ameaças à paz e reprimir os atos de 
agressão ou qualquer outra  ruptura da paz e chegar,  por meios pacíficos e de 
conformidade com os princípios da justiça e do direito internacional, a um ajuste 
ou solução das controvérsias ou situações que possam levar a uma perturbação da 
paz; 
3.  Conseguir  uma  cooperação  internacional  para  resolver  os  problemas 
internacionais  de  caráter  econômico,  social,  cultural  ou  humanitário,  e  para 
promover  e  estimular  o  respeitos  aos  direitos  humanos  e  às  liberdades 
fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião; e103

A opção pelos direitos humanos também sacramentou a necessidade de um modelo 

internacional de tutela.      

103 Artigo 1º, itens 1 e 3, da Carta da ONU.



O desenvolvimento da proteção internacional dos direitos humanos se deu com a 
compreensão que o Estado isoladamente já não podia suprir semelhante tutela. A 
idéia  da  competência  exclusiva  do  Estado  está  superada.  Presentemente,  os 
princípios  de  coordenação  e  de  cooperação  vigem  no  cenário  internacional, 
portanto incompatível com a idéia do Estado absoluto (TRINDADE, 1991, p.4).

O direito no período pós Segunda Grande Guerra pressupõe a legitimidade de um 

tratamento  digno  a  todas  as  pessoas  humanas,  bem  como  pressupõe  a  preocupação  da 

sociedade  internacional  sobre  o  tratamento  dado às  pessoas  humanas  no  território  de  um 

Estado soberano.  “A rede  de  proteção dos  direitos  humanos  internacionais  busca,  a  todo 

tempo, redefinir o que é matéria de exclusiva jurisdição doméstica dos Estados” (PIOVESAN, 

1999).

O  movimento  do  Direito  Internacional  dos  Direitos  Humanos  está  calcado  na 

obrigação de que todo membro da sociedade internacional tem o dever de respeitar os direitos 

humanos.  A  constituição  de  instrumentos  normativos  internacionais  e  de  mecanismos 

procedimentais internacionais de tutela demonstram o dever de cada Estado e da sociedade 

internacional  em protestarem em caso de  violações  dos  direitos  humanos  por  um Estado 

(PIOVESAN, 1999).

A afirmação de uma ética internacional em benefício da pessoa humana, juntamente 

com a necessidade de se construírem conjuntamente soluções para problemas comuns dos 

Estados, dão o tom das relações internacionais hoje em dia. 

Essa é a razão pela qual se deve eliminar o dogma da soberania estatal absoluta 
em proveito de uma soberania relativa, condicionada pelo desenvolvimento da 
cultura humana, da civilização e do próprio progresso do direito, devido ao que, 
cada  dia  mais,  a  soberania  se  torna  um  poder  limitado  pela  ordem  jurídica 
internacional, que tenderá de futuro a possuir um órgão centralizado de expressão 
para garantia objetiva de suas normas. A Sociedade das Nações e posteriormente 
a  Organização  das  Nações  Unidas  (ONU),  ou  ainda  qualquer  organização 
semelhante, no dia em que se transformar em uma espécie de super-Estado ou de 
Estado internacional, condicionarão mais objetivamente esta limitação objetiva 
da soberania (PINTO FERREIRA, 1975, p.212).   

Dessa  forma,  sem  a  relativização  da  soberania  estatal  de  forma  a  abandonar  a 

conjuntura absolutista do passado, o sistema de proteção internacional dos direitos humanos 



não teria sido desenvolvido. Isso corrobora a afirmação de que a soberania é fruto do contexto 

histórico. Enquanto a soberania absoluta foi interessante na construção do Estado Nacional, a 

soberania relativizada se presta a contribuir com causa dos direitos humanos presentemente.

4. A responsabilidade criminal internacional da pessoa humana_____________________

4.1. Os tribunais penais e a sociedade internacional________________________________

A internacionalização  do  direito  penal  proposta  por  Jeremy Benthan  no  início  do 

século  XIX  foi  pioneira  em  tempos  de  Estado  Nacional.  Diga-se,  de  passagem,  uma 

verdadeira  revolução  jurídica  em tempos de  soberania  absoluta,  no qual  o  Estado é  uma 

entidade suprema monopolizadora do direito penal.

Curiosamente, durante a Idade Média e a Moderna, enquanto os senhores feudais e os 

monarcas  absolutistas  agiam abusivamente,  uma instituição  internacional  verdadeiramente 

dominava quase toda a Europa: a Igreja104.
104 Para este trabalho, Igreja refere-se à primeira instituição religiosa de fé cristã que vem marcando o mundo 
desde a sua oficialização pelo Império Romano. Logo, Igreja deve ser tomada como sinônimo de Igreja Católica 



Na Idade Média, a Igreja pairava sobre os feudos como uma entidade sobrestatal. O 

senhor feudal mantinha a rigidez no seu feudo. Ele recebia apoio da Igreja que contribuía no 

controle  das  populações  ao incentivar  a  figura de  um Deus vingativo que não tolerava  a 

violação dos dogmas cristão-católicos e que punia os infratores com a dor eterna do fogo do 

inferno.

Naquele tempo, a Inquisição teve iniciados seus trabalhos de combate às heresias105. O 

processo  per inquisitionem106, usado durante as cruzadas para investigar atos considerados 

hereges, deu o nome a esse movimento que viria a se constituir, a posteriori, como uma das 

instituições mais polêmicas de todos os tempos.    

Na Idade Moderna, apesar do fortalecimento político e militar do monarca, a Igreja 

ainda mantinha sua autoridade e sua influência, haja vista a intervenção papal no conflito 

ibérico sobre as possessões no Novo Mundo prestes a desencadear uma guerra entre dois 

Estados católicos: Portugal e Espanha.

O  Papa  interveio  na  questão  para  obter  uma  solução  negociada.  E  isso  se  deu 

efetivamente. Um documento papal, a Bula Inter Coetera, selou a paz e dividiu as terras entre 

o domínio português e o espanhol, tomando por marco divisor o Meridiano de Tordesilhas, 

que logo emprestou nome ao acordo.

Porém, a perseguição aos primeiros cientistas, tais como: Giordano Bruno e Galileu 

Galilei,  e a difusão da doutrina cristã  católica no Novo Mundo só vieram a comprovar o 

status internacionalista da Igreja.

Apostólica Romana.  
105 Heresia  significa  toda  e  qualquer  manifestação  contrária  à  matéria  intitulada  pela  Igreja  como  fé 
(NASPOLINI, 1996, p.131). 
106 NASPOLINI, 1996, p.131.



(...) Tal realidade implicava na subordinação do monarca ao papado, com todas 
as  conseqüências  que  acarretava  tal  situação  no  plano  político  interno  e 
internacional. Significava, por exemplo, que o direito interno deveria regular-se 
ao direito natural. Em outras palavras, no plano jurídico a obediência ao direito 
não podia ser justificada apenas pelo fato dele ter sido emanado do monarca ou 
do senhor feudal, mas sobretudo por estar de acordo com os preceitos morais e 
religiosos da Igreja, o que traduzia um claro e importante limite à ação estatal. 
Explica-se assim porque a Inglaterra de Henrique VIII precisou livrar-se da Igreja 
para vencer definitivamente a anarquia no país desde a guerra das duas rosas e 
consolidar o absolutismo (FREITAS, 2001, pp.09-10).  

As primeiras conclusões dos cientistas renascentistas desafiavam os dogmas cristãos 

até sólidos e indiscutíveis como todo dogma deve permanecer. Os sucessivos embates entre a 

recém criada ciência e a doutrina cristã fizeram despontar a Inquisição.

De  uma  ponta  à  outra  da  Europa  ocidental,  inclusive  nas  colônias  americanas,  a 

Inquisição teve o poder de uniformizar uma espécie de legislação com sanções cominadas as 

mais severas. Bruxaria, blasfêmias, enfim, heresias, e tantas outras condutas atentadoras dos 

dogmas cristãos eram punidas com a retratação pública e com a purificação a ferro e a fogo 

em  processos  judiciais  sigilosos  e  totalmente  parciais.  Os  monarcas  absolutistas  não 

intervinham nos casos postos sob a autoridade da Igreja.

O  direito  canônico,  que  era  o  direito  da  comunidade  religiosa  dos  cristãos, 
desempenhou um papel importante durante toda a Idade Média. Foi um direito 
redigido, comentado e analisado desde a Alta Idade Média, tendo sido o único 
direito  escrito  durante  a  maior  parte  do  período.  Elaborado inicialmente  para 
aplicar-se aos membros e as autoridades do clero católico, sua influência sobre as 
legislações da Europa ocidental deveu-se ao alargamento do poder jurisdicional 
dos Tribunais Eclesiásticos que, durante a Idade Média, estendeu-se aos leigos 
(NASPOLINI, 1996, p.133).   

A partir do movimento de reforma concretizado inicialmente por Calvino Lutero, a 

Igreja perdeu força. Nesse momento, o Estado Nacional assume esse vácuo e se fortalece mais 

ainda, tornando praticamente impossível o aparecimento de um tribunal penal internacional. 

Depois do exemplo da Igreja, apenas o Tribunal de Nuremberg e de Tóquio, já no século XX, 

aparecem como instituições internacionais aplicadoras de sanções igualmente severas.       



Da experiência cristão-católica do modelo inquisitorial de tribunal penal internacional 

até  as  experiências  mais  recentes,  as  do  século  XX,  passaram-se  quatro  séculos 

aproximadamente. Esse foi o período áureo do Estado Nacional absoluto na sua soberania, 

portanto inviabilizador de um tribunal penal internacional próprio da sociedade internacional.

Entre os meses de julho e agosto de 1945, os Aliados107 reuniram-se na Inglaterra, na 

Conferência de Potsdam, para deliberação sobre como enfrentar  o final  dos combates  em 

território europeu. O resultado dessas deliberações foi a Carta de Londres complementada 

pelo Estatuto de um Tribunal Militar Internacional anexo àquele instrumento, o conhecido 

Tribunal de Nuremberg, com a peculiaridade de um tribunal posto posteriormente aos fatos a 

serem  julgados,  fatos  esses  perpetrados  pelos  agentes  e  pelas  organizações  dos  países 

europeus do Eixo.

O Estatuto de Nuremberg previa, no artigo 6º, as seguintes condutas a serem julgadas: 

conspiração (típico do  common-law,  assemelha-se a crime de bando),  crimes contra a paz 

(preparar, administrar e dar continuidade à guerra), crimes de guerra (violações às normas de 

guerra existentes) e crimes contra a humanidade (tais como: deportação e redução de civis à 

condição análoga à de escravo e realização de experiências científicas com seres humanos).

A Corte de Nuremberg foi composta por quatro juízes titulares, cada um assistido por 

um juiz  suplente.  Cada  potência  aliada  indicaria  um titular  e  um suplente  (artigo  2º  do 

Estatuto). Apenas a potência aliada poderia substituir seu juiz indicado por qualquer motivo 

válido.  Os demais  (Ministério Público, os acusados e respectivos defensores)  não podiam 

recusá-los (artigo 3º do Estatuto).

107 Estados Unidos, França, Inglaterra e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, além de outros países como 
o Brasil, formaram uma coalizão contra o chamado Eixo “Roberto”, Roma, Berlim e Tóquio, respectivamente, 
Itália, Alemanha e Japão e outros países alinhados.



As  organizações  poderiam  ser  levadas  a  julgamento  para  serem  consideradas 

criminosas ou não. Em caso afirmativo, cada potência aliada poderia levar a julgamento em 

seus tribunais intraestatais os membros dessas organizações (artigo 9º cominado com o artigo 

10 do Estatuto).

O  julgamento  durou  quase  um  ano.  Ao  todo,  vinte  e  duas  pessoas  e  oito 

organizações108 foram julgadas. Desse total, cinco pessoas foram absolvidas; sete, condenadas 

à pena privativa de liberdade; doze, condenadas à pena capital por enforcamento e quatro 

organizações condenadas por crimes de guerra.

A jurisdição prevista no Estatuto de Nuremberg foi marcante sob três circunstâncias. 

A primeira é de ordem objetiva. Apenas os fatos no artigo 6º da Carta poderiam ser levados a 

julgamento perante o tribunal. A segunda é de ordem subjetiva. Dentre os fatos descritos no 

artigo 6º da Carta, apenas os fatos de interesse do Eixo poderiam ser levados a julgamento, 

excluídos aqueles perpetrados em interesse dos Aliados. Por fim, a terceira circunstância é o 

da reserva de jurisdição, na qual nenhum dos países aliados poderia julgar isoladamente os 

chamados criminosos de guerra nazistas (CAEIRO, 2002, p.103).

Segundos  os  defensores  do  Tribunal  de  Nuremberg,  esse  tribunal  foi  o  exercício 

coletivo  de  um direito  penal  posto  soberanamente  pelas  quatro  potências  aliadas  sobre  a 

Alemanha,  acéfala  de  um  governo  após  a  rendição  incondicional.  Isso  significa  que  os 

Aliados  tinham  o  poder  de  legislar  sobre  os  territórios  ocupados,  logo  o  Tribunal  de 

Nuremberg não teria sido fruto do exercício arbitrário de poder (FERRO, 2002, pp.61-62).   

108 O Gabinete do Reich, o corpo dos chefes políticos do Partido Nazista,  as “SS” (grupos de segurança do 
Partido Nacional-Socialista,  a  Gestapo,  as  “AS” (seções de assalto do Partido Nacional-Socialista),  o  “SD” 
(Serviço de Segurança), Estado-maior e o Alto Comando das Forças Armadas (FERRO, 2002, pp.49-50). Dessas 
organizações, o corpo dos chefes políticos do Partido Nazista, as “SS”, o “SD” e a Gestapo foram consideradas 
criminosas (FERRO, 2002, p.55-56).



O outro tribunal penal internacional ad hoc contemporâneo ao Tribunal de Nuremberg 

foi  o  Tribunal  Militar  de  Tóquio,  criado  para  processar  e  para  julgar  possíveis  crimes 

internacionais  cometidos  em  meios  às  ações  perpetradas  na  área  do  Pacífico  durante  a 

Segunda Grande Guerra. 

Formalmente, a criação do Tribunal Militar de Tóquio foi proclamada pelo General 

MacArthur, a maior patente militar dos Aliados em ação no Pacífico. A corte foi formada por 

representantes dos Estados Unidos, da Austrália, do Canadá, da China, da Holanda, da Grã-

Bretanha, da França, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, das Filipinas, da Nova 

Zelândia e da Índia.

O estatuto do TMT segue os moldes traçados para o Tribunal de Nuremberg. Vinte e 

cinco militares japoneses foram julgados perante o TMT. Cada um teve dois advogados: um 

americano e um japonês. Uma alternativa de julgá-los segundo as leis japonesas foi tentada a 

fim de fazer incidir o princípio do  ne bis in idem e afastar a jurisdição do TMT, mas essa 

tentativa não obteve sucesso.

Um fato curioso se deu quando da definição do alcance da jurisdição do TMT. A 

rendição japonesa foi moeda de troca nesse ponto. Os americanos, não desejando prolongar as 

ações no Pacífico em busca de uma rendição incondicional, aceitaram não levar a julgamento 

o Imperador Hirohito em troca da rendição antecipada (CAEIRO, 2002, p.103)109.

O Tribunal Penal Internacional para a Antiga Iugoslávia foi pioneiro em uma nova 

geração de tribunal penal internacional ad hoc, ou seja, os tribunais criados por iniciativa do 

Conselho de Segurança da ONU.

109 Ainda assim, o General MacArthur não poupou o Imperador Hirohito de um constrangedor aperto de mão, 
que desafiaria a fé popular japonesa na divindade do imperador japonês.



O  TPIAI  (também  conhecido  por  Tribunal  Internacional  para  o  Julgamento  dos 

Crimes contra a Humanidade no Território da Iugoslávia) foi criado através de uma resolução 

do CS da ONU, a Resolução nº. 808 de 22 de fevereiro de 1993, dois anos após o início das 

hostilidades na região da Bósnia e um ano após o início dos trabalhos de uma comissão de 

investigação  constituída  através  da  Resolução  nº.  780  do  CS  da  ONU em 1992,  com o 

objetivo de analisar possíveis abusos cometidos durante as ações beligerantes.

O TPIAI é formado por duas câmaras de três juízes em primeira instância e uma corte 

de apelação, que, por sinal, é a mesma que serve ao Tribunal Penal Internacional de Ruanda. 

A  jurisdição  do  TPIAI  é  definida  a  partir  de  três  circunstâncias.  A  primeira 

circunstância é a objetiva, ou seja, apenas os fatos descritos o artigo 2º da Resolução nº 808 

do CS da ONU poderiam ser levados a julgamento perante o TPIAI. A segunda circunstância 

é temporal. Apenas os fatos ocorridos a partir de primeiro de janeiro de 1991 poderiam ser 

levados a julgamento perante o TPIAI. Por derradeiro, a terceira circunstância: a limitação 

territorial. Apenas os fatos descritos no artigo 2º da Resolução do CS da ONU ocorridos a 

partir de primeiro de janeiro de 1991 e em território iugoslavo apenas poderiam ser levados a 

julgamento perante o TPIAI. Essa terceira circunstância tem uma prerrogativa específica de 

poder avocar para si as ações em julgamento nos tribunais intraestatais iugoslavos em caso de 

classificação de crime comum ou em caso de suspeita de fraude (princípio da primazia) - 

CAEIRO, 2002, p.103-.

Pela primeira vez na História, um Chefe de Estado foi a julgamento por crimes contra 

os direitos humanos. Slobodan Milosevic começou a ser julgado em 2002, porém morreu em 

março de 2006110 sem receber a sentença com referência às condutas pelas quais era acusado. 

110 O ex-Presidente da Antiga Iugoslávia, Slobodan Milosevic, foi encontrado morto em sua cela na carceragem 
do Tribunal Penal Internacional para a Antiga Iugoslávia em Haia, na Holanda no sábado, dia 10 de março de 



O  Tribunal  Internacional  para  o  Julgamento  dos  Crimes  contra  a  Humanidade 

Cometidos no Território da Ruanda e Cometidos por Cidadãos Ruandeses no Território dos 

Estados Vizinhos foi criado, a pedido do governo ruandense, pelo CS da ONU através da 

Resolução nº. 955 de 8 de novembro de 1994.

A jurisdição do TPIR está baseada em três circunstâncias. A primeira é a objetiva. 

Apenas os fatos descritos na Resolução do CS da ONU poderiam ser levados a julgamento 

perante  o  TPIR.  A  segunda  circunstância  é  a  temporal.  Apenas  os  fatos  ocorridos  entre 

primeiro de janeiro de 1994 e trinta e um de dezembro desse mesmo ano poderiam ser levados 

a julgamento perante o TPIR. A terceira e última circunstância definidora da jurisdição do 

TPIR é a  territorial.  A jurisdição do TPIR está  limitada  aos  fatos  ocorridos em território 

ruandês perpetrados por agente de qualquer nacionalidade. Os princípios da primazia e da 

especialidade também vigem. O princípio da primazia para avocar para o TPIR os fatos em 

julgamento nos tribunais intraestatais em casos excepcionais. O princípio da especialidade 

vige para estender a jurisdição do TPIR sobre os fatos ocorridos em áreas limítrofes além das 

fronteiras  do  território  ruandês  perpetrados  por  ruandeses  por  ocasião  da  fuga  dos  tutsis 

(CAEIRO, 2002, pp.103-104). 

O  Tribunal  Penal  Internacional  para  Serra  Leoa  é  o  primeiro  tribunal  penal 

internacional ad hoc constituído a partir de um tratado (MELLO, 2004b, p.979).

O tratado  firmado entre  Serra  Leoa  e  as  Nações  Unidas,  através  do  Conselho  de 

Segurança, traz uma característica que diferencia o Tribunal Especial para Serra Leoa dos 

dois outros tribunais  ad hoc postos pelo CS (TPIAI e TPIR). Trata-se de um tribunal penal 

2006.  Fonte:  Folha  de  São  Paulo,  versão  on-line.  Disponível  em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u93519.shtml>. Acesso em 11 de março de 2006. 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u93519.shtml


internacionalizado, de natureza híbrida, já que “trafega” entre o direito interno serra leonês e o 

direito internacional (DELGADO, 2005).

Tribunais desse tipo demonstram a inviabilidade política de um tribunal ad hoc posto 

pelo CS da ONU quando se é possível ainda se utilizar do sistema judiciário nacional, ausente 

o risco de parcialidade do julgamento e mantidas as garantias dos acusados e a incolumidade 

das testemunhas e das vítimas.  Além disso, o CS não precisa aplicar vultosas quantias de 

dinheiro na criação e no financiamento dos tribunais ad hoc (DELGADO, 2005).

Esse tribunal se destina a processar e a julgar crimes internacionais e violações da 

legislação  penal  de  Serra  Leoa ocorridos  durante  o  período guerra  civil  (1991-2002).  Os 

juízes  são  por  indicação  da  ONU  e  do  governo  de  Serra  Leoa.  Podem  ser  julgados 

criminalmente  os  maiores  de  quinze  anos.  Os  acusados  entre  quinze  e  dezoito  anos  são 

julgados segundo um padrão de justiça aplicados a menores (MELLO, 2004b, p.979).

Então,  pode-se  compreender  algumas  características  inerentes  aos  tribunais  penais 

internacionais ad hoc: sendo ad hoc, não são permanentes obviamente. Eles são constituídos 

para  processar  e  para  julgar  fatos  determinados  passados  e  depois  são  extintos.  Essa 

característica dá aos tribunais  ad hoc a qualidade de órgãos de oportunidade, ou seja, eles 

surgem fruto da propaganda estarrecedora realizada em torno das atrocidades e das sevícias 

perpetradas.

Os tribunais  penais  internacionais  ad hoc estão sujeitos  a  toda sorte de ingerência 

política e de influência econômica, principalmente,  em se tratando desses constituídos por 

iniciativa do CS da ONU. Com efeito, o CS não tem função jurisdicional e abusa de sua 

prerrogativa de constituir órgãos auxiliares como autoriza o artigo 29 da Carta da ONU. 



Os tribunais penais internacionais  ad hoc impõem efetivamente sanções tão severas 

quanto  as  sanções  penais  o  são,  baseadas  apenas  no  direito  internacional,  cujas  sanções 

específicas estão fora do alcance das garantias do direito penal. O princípio da legalidade 

(previsão  dos  delitos  e  das  penas),  conseqüentemente,  o  da  anterioridade  penal 

(irretroatividade da lei penal) e o princípio do juiz natural estão fora desse contexto. Ademais, 

há a imposição de sanções à pessoa humana no plano internacional quando a responsabilidade 

desta  não  estava  ainda  construída.  Internacionalmente,  esses  tribunais estendem  efeitos 

jurídicos de regras  de direito  internacional  para cidadãos  de Estados não-contratantes  dos 

estatutos desses tribunais.

Os  tribunais penais internacionais ad hoc podem ser pensados como órgãos de um 

direito  lato  sensu.  Direito,  aqui,  no  sentido  de  uma  ordem  que  garantisse  a  vida  e  a 

integridade física e mental da pessoa humana, bem como, a liberdade de pensamento e de 

crença. Esse é o chamado direito lato sensu, para não dizer apenas uma moral positivada, em 

comparação ao direito strictu sensu (KELSEN, 1943, p.26).

Nesse sentido de tutela de ideais, os tribunais penais internacionais ad hoc poderiam 

ser pensados em linha mais jurídica do que política. Porém, a ausência de uma regra de direito 

internacional que consagrasse previamente a dogmática penalista de crime  strictu sensu, ou 

seja, uma conduta típica, antijurídica e culpável, era um bloqueio intransponível a qualquer 

viés  de legitimidade  que se  tentasse  dar  à  proteção  de ideais  por  mais  fundamentais  que 

fossem.

Com efeito, até o tempo imediatamente anterior à vigência do Tratado de Roma de 

1998, a internacionalização do direito penal não passava de uma previsão doutrinária, carente 

ainda da tipificação estrita de crimes e de sanções.  O Tribunal Penal Internacional, fruto do 



Tratado  de  Roma  de  1998,  não  segue  o  legado  dos  tribunais  penais  internacionais  de 

exceção111 (CAEIRO, 2002, p.105).

4.2. A construção da responsabilidade criminal internacional da pessoa humana_______

A responsabilidade criminal internacional da pessoa humana foi instituto construído 

com muito esforço.

A resistência dos penalistas em vislumbrar o direito penal apenas do ponto de vista do 

direito interno dos Estados é notória, talvez porque receassem ver o direito penal se envolver 

com a eterna discussão sobre o caráter jurídico do direito internacional e, por conta disso, ter 

sua força normativa também questionada paralelamente.  Ou talvez pelo apego arraigado à 

idéia de que apenas o Estado, como ente soberano, pode fornecer os meios à coercibilidade 

característica do direito.

Tais receios não se justificam mais. A situação presente do direito penal internacional 

afasta  esses  empecilhos  com  a  constituição  do  Tribunal  Penal  Internacional,  o  primeiro 

tribunal penal internacional permanente da História. Mas, antes dessa situação, a História foi 

preenchida por tribunais ad hoc que suscitaram muitas discussões sobre a legalidade de suas 

decisões.

A idéia de se constituir uma justiça penal internacional não é recente, como já dito. Se 

uma definição  de  direito  penal  internacional  material  parecia  utópica  no  século  XVIII,  a 
111 Esse  autor  não  distingue  um tribunal  penal  internacional  ad  hoc  de  um tribunal  penal  internacional  de 
exceção.  Deve-se  considerar  essa  distinção.  O  tribunal  penal  internacional  de  exceção  é  constituído  sem 
fundamentação em qualquer norma internacional prévia que o autorize, enquanto o tribunal penal internacional 
ad hoc é criado para julgar fato certo com base na prerrogativa do Conselho de Segurança da ONU em criar 
órgãos auxiliares na realização de seus objetivos. 



existência de órgãos criados para conhecer, para processar e para julgar as condutas de lesa-

humanidade112 no século XX foi o ponto forte das discussões em torno dos tribunais penais 

internacionais ad hoc.

Um fato certo era o novo estágio das relações sociais no cenário  internacional  do 

século XIX. A industrialização113 levou à busca de mercados consumidores e fornecedores de 

matéria-prima.  Isso  levou  os  principais  países  desse  cenário  econômico  internacional 

ocidental  ao acirramento  das relações,  culminando com a Primeira Grande Guerra  (1914-

1918).

Ao fim do conflito, pretendeu-se levar a julgamento o Kaiser Guilherme II por crimes 

de guerra, assim chamadas as atrocidades cometidas durante a guerra sem objetivo militar, 

como o extermínio de prisioneiros de guerra, bem como os excessos às normas de guerra 

vigentes em tratados e em costumes reconhecidos pelos beligerantes.

Apesar de se organizar indícios de tais condutas, a realização de um julgamento ficou 

prejudicada.  O  Kaiser  recebeu  asilo  na  Holanda  concedido  pela  Rainha  Guilhermina.  O 

argumento da monarca holandesa para a concessão da proteção era a inexistência de uma 

jurisdição  internacional  organizada  da  qual  a  Holanda  pudesse  participar  e  a  obrigasse  a 

seguir a política dos vencedores do conflito (CASTRO, 2005). Já surgia, assim, um clamor de 

justiça a ser infligida contra atrocidades de guerra cometidas. 

112 As  condutas  de  lesa-humanidade  nesse  ponto  especificamente  têm  sentido  o  mais  amplo  possível, 
relacionadas a toda e qualquer conduta que viole, com emprego ou não de violência física ou moral, a dignidade 
humana, tomada nos termos da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, aprovada pela Assembléia 
da Organização das Nações Unidas. Não confundir com o crime de lesa-humanidade tipificado no Estatuto do 
Tribunal Penal Internacional, de caráter mais restrito, justamente por se tratar de uma conduta moldada pelo 
princípio da tipicidade, inerente ao direito penal material.        
113 O século XX iniciou-se com o quadro de fortes tensões no cenário internacional geradas pela concorrência 
econômica e pela disputa colonial entre as potências européias. A concorrência fazia com que cada país tentasse 
dificultar  a  expansão  econômica  do  concorrente.  Ao  mesmo  tempo,  as  colônias  africanas  e  asiáticas  eram 
disputadas pelos países europeus como forma de garantir ao capitalismo monopolista mercados consumidores e 
fontes de matérias-primas (COTRIM, 1992, p.187).  



A  História  conta  algumas  experiências  concretas  sobre  tribunais  internacionais. 

Durante  a  Antiguidade,  os  atenienses,  submetidos  pelos  laudemônios  em  Aegospótamos, 

foram julgados por crimes de guerra. Na Idade Média, mais precisamente em 1474, Sir Peter 

of Hagenbach foi julgado devido ao seu governo de terror pelos austríacos, pelos aliados da 

Áustria e por dezesseis cavaleiros da ordem da cavalaria. Já no século XVIII, os tribunais 

ingleses  e  americanos  julgaram  vários  indivíduos  acusados  do  cometimento  de  ofensas 

internacionais (MELLO, 2004b, p.815).  

Os debates sobre direitos humanos se fortaleceram definitivamente após a Segunda 

Grande Guerra. As atrocidades de guerra foram ainda maiores que as da Primeira Grande 

Guerra. O avanço da tecnologia bélica custou milhões de vidas, principalmente, de civis, sem 

mencionar a intolerância racial e religiosa notoriamente existente ao tempo. O valor relativo à 

dignidade  humana  atingiu  um patamar  que  favoreceu  sua  evolução  para  além do  direito 

humanitário. Nesse sentido, foi-se construindo a estrutura política e normativa dos direitos 

humanos,  marcada,  principalmente,  pela  Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos 

aprovada pela Assembléia Geral da ONU em 1948.

A construção da responsabilidade criminal internacional da pessoa humana, no sentido 

de  atribuir  a  uma  determinada  conduta  humana  a  incidência  de  tipo  de  direito  penal 

internacional114,  pode-se  dizer  que  vem  sendo  construída  desde  Nuremberg  (1945).  Pelo 

menos, existe um material  suficiente para se construir uma parte geral material  de direito 

penal internacional certamente.

Com efeito, a metodologia dessa construção passa por três fases: as duas primeiras 

dizem  respeito  à  base  de  investigação,  enquanto  a  terceira  é  o  trabalho  dogmático  de 

114 AMBOS, 2005, p.13.



elaboração dessa parte geral a partir dos fundamentos extraídos da base de investigação e do 

estatuto do TPI (AMBOS, 2005, pp.10-11).

Primeiramente,  analisa-se  o  material  jurisprudencial  partindo  do  julgamento  de 

Nuremberg  (1945)  até  os  tribunais  penais  ad  hoc vigentes,  passando  pelos  processos 

documentados pela Comissão de Crimes de Guerra da ONU, enfim, todo material referente a 

crimes internacionais segundo o direito internacional (AMBOS, 2005, p.11). Em seguida, os 

princípios  extraídos  da  primeira  fase  são  confrontados  com  os  instrumentos  legais,  cujo 

conjunto é apresentado como esforços de codificação desde Nuremberg, ou seja, os trabalhos 

da Comissão de Direito Internacional da ONU e os tratados de direito penal internacional 

concluídos115, tais como: a Convenção de Genebra de 1949 e a Convenção sobre Genocídio 

(AMBOS,  2005,  p.15).  Por  fim,  os  princípios  extraídos  das  duas  primeiras  fases  são 

analisados sistematicamente com a terceira parte do Estatuto do TPI para, enfim, construir-se 

uma parte geral do direito penal internacional (AMBOS, 2005, p.17).   

Entretanto,  o  desenvolvimento  de  um  direito  material  penal  internacional  não  é 

suficiente  por  si  só.  O  discurso  da  responsabilidade  penal  deve,  necessariamente,  estar 

vinculado a um discurso de tutela de bens jurídicos. O paradigma de proteção aos direitos 

humanos nas relações internacionais e intraestatais presentemente estabelece os bens jurídicos 

a serem tutelados pelo direito penal internacional.

Seja  como  for,  pode-se  fundar  o  poder  punitivo  transnacional,  sem  dúvida 
alguma,  com referência  aos direitos humanos interculturalmente  reconhecidos. 
Uma fundamentação semelhante pressupõe uma concepção do Direito Penal que 
parta  do  indivíduo  e  de  sua  dignidade  humana  inviolável,  absolutamente  no 
sentido da relação de reconhecimento livre, igual e mútua de Kant, baseada nessa 
dignidade humana. Somente o reconhecimento da individualidade dos membros 
da  sociedade  garante  “um  corretivo  para  a  revisão  das  construções  abstratas 
coletivas”. Somente a “associalidade parcial do indivíduo” garante a observância 
da  humanidade  como  desvio  e  liberdade  perante  a  representação  coletiva  de 

115 Ressalte-se o conceito de direito penal internacional dada por Kai Ambos e descrita na página 128. 



mania e coação, como proteção do indivíduo e das minorias, como chance de 
auto-responsabilidade  mediante  a  possibilidade  de  autodeterminação...”.  A 
dignidade humana deve ser, portanto, ponto de partida e, ao mesmo tempo, ponto 
irremovível de todo sistema de Direito Penal; somente assim se pode pôr “um 
obstáculo bastante avultado e que se espera insuperável no caminho...[do] total 
‘desencantamento’  (Weber)  do mundo por meio de  um funcionalismo formal 
racional-final”.  E,  então,  não  pode  mais  haver  dúvida  de  que  o  Estado  e  a 
comunidade internacional são chamados forçosamente a proteger essa dignidade 
humana com o Direito Penal (AMBOS, 2005, p.09).

O  exercício  do  direito  punitivo  pela  sociedade  internacional  não  pode,  de  forma 

alguma, violar o princípio da dignidade humana. Efetivamente, isso não pode ser entendido 

em termos  absolutos.  Obviamente,  a  aplicação  de  uma  sanção,  de  uma  pena,  implica  a 

restrição a direitos, por exemplo, o direito de ir e vir fica cerceado, porém não de uma forma 

ilícita.

A violência associada à sanção penal é ponto inegável. O próprio direito penal se vale 

da violência na descrição dos tipos penais para mostrar a face violenta do crime também. 

Entretanto, a medida de violência no crime e na pena é diferente. Enquanto o criminoso age 

ilimitadamente na perpetração de atos violentos, o Estado e a sociedade internacional reagem 

limitadamente pelo princípio da dignidade humana. Sem essa limitação, o retorno ao arbítrio é 

fácil.

(...) o Direito Penal tem uma inegável face política, porque ele concretiza o uso 
estatal da violência. É o multi referido Direito Penal o mais sensível termômetro 
para aferir a feição liberal ou totalitária de um Estado, a saber: caso a violência 
da  pena  seja  utilizada  pelo  Estado  sem limites,  sem respeito  à  dignidade  da 
pessoa  humana,  estaremos diante  de  um Estado  totalitário,  ou ao  invés,  se  a 
violência estatal for exercida dentro dos limites determinados pelo Direito, aí se 
guardando  o  respeito  à  dignidade  humana,  estaremos  diante  de  um  Estado 
Democrático de Direito (BRANDÃO, 2006).

A sociedade internacional não é um Estado Democrático de Direito. Não existe sequer 

um  órgão  que  se  assemelhe  ao  Estado  no  contexto  internacional.  Porém,  a  sociedade 



internacional está pautada, hoje, na proteção dos direitos humanos e no princípio da dignidade 

humana. Isso demonstra uma semelhança substancial116.

O Estatuto do Tribunal Penal Internacional não foge a um modelo garantista117, ao 

mesmo  tempo,  supre  a  ausência  de  uma  estrutura  normativa  expressa  de  direito  penal 

internacional em consagração expressa das garantias inerentes ao direito penal resumidas no 

brocardo: nullum crimen, nulla poena sine praevia lege.

      

4.3. O Tratado de Roma de 1998_______________________________________________

O Tratado de Roma de 1998 é um acordo formal de caráter internacional capaz de 

produzir efeitos jurídicos entre os seus contratantes. O Tribunal Penal Internacional é uma 

organização internacional, portanto uma pessoa jurídica de direito internacional público.

Os Estados contratantes  se dispõem a cooperar  entre si  com vistas à repressão do 

crime internacional, tomado em uma acepção penalista. São 128 (cento e vinte e oito) artigos, 

cuidando da personalidade jurídica e da composição do TPI, dos poderes dos membros, das 

condições para exercício da jurisdição afeita à organização, da investigação, da tipificação das 

condutas e das penas e do procedimento, inclusive a previsão de recurso de apelação e de 

revisão.

116 O Estado Democrático de Direito é um estado de coisas voltado para a concretização de valores inerentes à 
convivência  humana  (a  liberdade,  a  igualdade  e  a  dignidade  da  pessoa)  a  partir  de  alguns  critérios  pré-
estabelecidos como o respeito às leis, a divisão dos poderes e a garantia aos direitos individuais (AFONSO DA 
SILVA, 2000, pp.116-117). Ao se fazer um paralelo entre o Estado Democrático de Direito e a conjuntura atual 
da  sociedade  internacional,  pode-se  perceber  a  essencialidade  do  princípio  da  dignidade  humana  nos  atos 
internacionais e o respeito espartano aos tratados de direitos humanos. 
117 “O direito  penal  dos  ordenamentos  desenvolvidos  é  produto predominantemente  moderno.  Os princípios 
sobre o qual se funda seu modelo clássico – a legalidade estrita, a materialidade e a lesividade dos delitos, a 
responsabilidade pessoal, o contraditório entre as partes, a presunção de inocência – são, em grande parte, como 
se sabe, fruto da tradição jurídica do iluminismo e do liberalismo”. (FERRAJOLI, 2002, p.30).  



Entretanto, o dispositivo mais importante é o artigo 25 do ponto de vista do direito 

internacional. Nele está consagrada expressamente a responsabilidade criminal internacional 

da  pessoa  humana.  Inaugura-se  o  estágio  de  responsabilidade  individual  em  paralelo  à 

consagrada responsabilidade coletiva e à responsabilidade individual sob a égide exclusiva no 

direito internacional.

A partir da vigência do tratado118, a pessoa humana que praticar as condutas tipificadas 

nos artigos 5º, 6º, 7º e 8º individualmente, em conjunto ou por intermédio de outrem (esse 

imputável  ou  não)  fica  sujeita  à  jurisdição  do  TPI.  Não  só  o  executor,  mas  também,  o 

chamado autor  intelectual,  aquele  que não pratica  o  ato em si,  porém ordena,  solicita  ou 

instiga outrem a fazê-lo, ambos estão sujeitos à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. 

Ademais,  há  a  consagração  de  outros  princípios  basilares  do  direito  penal,  tais  como:  a 

tipificação das condutas (artigo 22), a previsão de penas para as condutas tipificadas (artigo 

23) e a irretroatividade da lei penal (artigo 24).

O modelo adotado pelo Tratado de Roma de 1998 é o garantista. Esse modelo defende 

a existência de um conjunto de regras que visam a proteger a pessoa humana acusada contra 

possíveis abusos no decorrer do conhecimento e do julgamento das condutas questionadas 

(STEINER, 2000, p. 299). Com isso, ratifica-se o discurso legalista e antitirânico de Cesare 

Beccaria.

A simples previsão formal da responsabilidade criminal internacional não é suficiente. 

O  artigo  25  existe  substancialmente  devido  aos  artigos  22  e  23.  A  responsabilidade 

internacional advém do cometimento de um ato ilícito internacional pelo Estado (REZEK, 

2002, p. 261), segundo a doutrina. A responsabilidade criminal internacional, por sua vez, 

118 É válido lembrar que os efeitos jurídicos advindos da vigência de um tratado só se estendem aos ratificantes 
do tratado.  



advém  da  criminalização  da  conduta  por  uma  regra  de  direito  internacional  (tratado), 

enquadrando-a na estrutura jurídica da tipicidade, da antijuridicidade e da culpabilidade.

A  regra  de  direito  internacional  aplicada  ao  direito  penal  internacional  se  dá  via 

tratado necessariamente. O tratado: “ele se exprime, com precisão, em determinado momento 

histórico,  e  seu  teor  tem  contornos  definidos”  (REZEK,  2002,  p.16).  Sendo  acordo,  é, 

portanto, um ato jurídico. Como tal,  é necessária a presença dos requisitos de capacidade 

jurídica das partes, a declaração de vontade, a possibilidade, a licitude, a determinação ou 

possibilidade de determinação do objeto e a forma (RÁO, 1999, pp.115-117, 132 e 153).

A forma escrita e a declaração expressa sobre o conteúdo do tratado definem quanto o 

Estado (através  de seus  órgãos específicos)  se  vinculou em relação  ao objeto.  O Estado-

contratante não pode se eximir de cumprir o tratado. Por outro lado, o Estado-não-contratante 

não pode ser forçado a fazer o que não contratou.  

O  tratado  no  direito  internacional  guarda  semelhança  à  lei,  fruto  do  processo 

legislativo no direito interno. A forma escrita e o teor bem definido são condizentes com a 

estrutura jurídica do princípio da legalidade no que diz respeito à interpretação da lei. Isso 

significa dizer que há a proibição da analogia em prejuízo do réu e do costume  in malan 

partem,  bem como se  exige lei  certa e  prévia (BRANDÃO, 2002,  p.72).  A analogia  e  o 

costume não podem ser usados para alcançar fato que não seja tipificado previamente. Não há 

crime internacional (segundo o direito penal internacional) sem a prévia individualização da 

conduta e da sanção.   

A estrutura  jurídica  do  crime internacional  não  poderia  fugir  aos  pressupostos  da 

dogmática penal. O crime é uma construção dogmática necessariamente. Como tal, o juízo de 

reprovação varia de comunidade para comunidade, sendo impossível se caracterizar o crime 



ontológica e universalmente (AFTALIÓN; VILANOVA, 1996, pp.999-1000). Dessa forma, a 

tipicidade,  a  antijuridicidade  e  a  culpabilidade  também  influenciam  a  sistematicidade  do 

crime internacional presentemente.

A dogmática penal-internacional  sugerida em meados do século XX apresentava a 

tipicidade como elemento legalista e objetivo do crime. A conduta típica é um pressuposto 

conceitual que define o ato delitivo, envolvendo o núcleo da ação perpetrada pelo agente ativo 

contra  o  agente  passivo  em detrimento  do  objeto  material  (RIPOLLÉS,  1955,  p.163).  A 

antijuridicidade extrapola a abstração da tipicidade para adentrar na seara do juízo de valor. A 

conduta  antijurídica  guarda  uma oposição ao direito,  transcende a  um plano metajurídico 

(RIPOLLÉS, 1955, p.165). Trata-se de uma violação inescusável de valores tutelados a nível 

da sociedade internacional. A culpabilidade extrai sua substância no grau de reprovação que o 

ato do agente faz repercutir na sociedade. É a censura social à conduta do agente, mas nem 

todo ato é censurável, apenas aqueles que o agente tem plena consciência do caráter criminoso 

-  imputabillidade – e pode, dentro das circunstâncias do fato,  praticar conduta diversa da 

ilícita (NORONHA, 1999, pp.103-104).   

A  sanção  cominada  aos  crimes  internacionais  previstos  no  Estatuto  do  TPI  está 

prevista no Capítulo VII.  A pena privativa de liberdade é variável.  No máximo, ela pode 

atingir trinta anos (artigo 77, parágrafo 1, alínea a). Excepcionalmente, ela pode ser perpétua 

em casos muitos graves em que a ilicitude do fato e as condições pessoais do acusado assim o 

justifiquem (artigo 77, parágrafo 1, alínea b). Cumulativamente, a pena pode ser pecuniária, 

bem como os bens provenientes das ações criminosas  podem ser  declarados  perdidos em 

prejuízo dos condenados, salvo nos casos de terceiras pessoas de boa-fé (artigo 77, parágrafo 

2, alíneas a e b).



Todos os crimes internacionais previstos no Estatuto do TPI têm as penas variáveis 

nesses termos do capítulo VII. Não há uma previsão diferenciada para cada conduta tipificada.

O TPI é mais um mecanismo de caráter permanente em meio ao sistema internacional 

voltado para a proteção dos direitos humanos. O direito penal internacional está consagrado, 

com crimes e com penas previstos segundo as garantias do direito penal a partir  da fonte 

convencional  de  direito  internacional  público.  Por  certo,  o  genocídio e  os  crimes  de lesa 

humanidade não vão deixar de ocorrer. A criminalização intraestatal de condutas demonstra 

isso. Entretanto, os bens jurídicos mais valiosos passam a ter um sistema mais rigoroso de 

proteção e de repressão àqueles que os violem.    

Por  si  só,  o  direito  penal  internacional  não  evitará  os  quadros  de  crianças 
ensangüentadas e de civis mutilados. Existem, contudo, actualmente (sic) regras 
segundo as quais os responsáveis por essas imagens podem ser punidos como 
criminosos internacionais. Estas regras, com pretensão de universalidade, foram 
incluídas, pela primeira vez, no Estatuto do TPI. A actual (sic) preocupação deve, 
por isso, ser a de que o TPI possa começar o seu trabalho o mais rapidamente 
possível e na base do maior número possível de ratificações. Tal devia reforçar a 
tendência pública mundial, para não mais aceitar as graves violações dos direitos 
humanos e perseguir os seus autores sobretudo nos próprios tribunais nacionais 
(AMBOS, 2004, pp.80-81).  

Infelizmente, o Tratado de Roma não conta ainda com a participação de países como 

os  Estados  Unidos,  China,  Israel,  Rússia  e  Índia.  Isso  significa  que  mais  da  metade  da 

população civil mundial ainda não está sujeita à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. 

Além disso, o maior poderio bélico existente também está à margem do TPI, imune, portanto, 

aos  crimes  de  guerra.  A  previsão  do  artigo  13,  alínea  b,  do  Estatuto  do  TPI  autoriza, 

excepcionalmente, o Conselho de Segurança, com base na Carta da Organização das Nações 

Unidas, a provocar o Procurador sobre indícios de práticas de crimes internacionais previstos 

no Estatuto.



Certamente, isso vem reforçar o debate sobre a necessidade de mudanças na estrutura 

do Conselho de Segurança e sobre a manutenção do poder de veto dos países vencedores da 

Segunda Grande Guerra. Ainda que aqueles países não tenham aderido ao Tratado de Roma 

de 1998, em tese,  eles  não estariam totalmente  imunes à  jurisdição do Tribunal  graças à 

previsão do artigo 13, alínea b, porém a discricionariedade do poder de veto dos membros do 

CS da ONU os torna inevitavelmente imunes ao Tribunal Penal Internacional.

4.4. O modelo de jurisdição adotada no Tratado de Roma de 1998___________________

O modelo  de jurisdição previsto no Tratado de Roma de 1998 é calcado em dois 

princípios necessariamente: o da limitação da jurisdição aos tipos previstos no artigo 5º do 

Estatuto do TPI e o da complementaridade (KAUL, 2000, p.109).

O princípio  da  limitação  da  jurisdição  aos  tipos  previstos  no  artigo  5º  (crime  de 

genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra e crime de agressão) é o viés material 

da jurisdição do TPI (JAPIASSÚ, 2004, p.217).

Dentre o universo de ilicitudes relevantes ao direito internacional, passíveis de uma 

tipificação  estrita,  estão  os  chamados  core  crimes e  treaty  crimes.  Core  crimes são  as 

condutas  ilícitas  relacionadas  ao  genocídio,  aos  atos  de  lesa  humanidade,  à  agressão  e  à 

violação dos costumes aplicados aos conflitos armados.  Treaty crimes, por sua vez, são os 

ilícitos já reconhecidos ou declarados em tratados como a Convenção de Genebra de 1949, a 

tortura, o apartheid, alguns atos de terrorismo, por exemplo. Essa diferenciação foi dada pela 



Comissão de Direito Internacional da ONU ao tempo da elaboração de um anteprojeto de 

estatuto para um tribunal penal internacional (JAPIASSÚ, 2004, p.218).  

Durante a fase negocial do Tratado de Roma de 1998, as condutas ilícitas passíveis de 

tipificação  estrita  foram  separadas  em  três  categorias:  a  primeira  linha  era  praticamente 

consensual,  não  suscitava  maiores  debates.  Ela  incluía  o  genocídio,  os  atos  de  lesa 

humanidade e os excessos de guerra. A segunda categoria era exclusivamente composta pelo 

ato de agressão. Essa categoria suscitou muitos debates sobre sua inclusão. Por fim, a terceira 

categoria dizia respeito às condutas chamadas de treaty crimes. Especificamente, o terrorismo 

e o tráfico de entorpecentes, esses ficaram de fora do debate em relação ao TPI no contexto de 

1998, portanto restrito à ação de cooperação entre os Estados. No entanto, a resolução anexa à 

Ata  Final  da  Conferência  reconheceu  a  potencialidade  instabilizadora  das  relações 

internacionais das ações terroristas e do tráfico internacional  de entorpecentes,  bem como 

reconheceu a possibilidade de futuro enquadramento penal internacional (JAPIASSÚ, 2004, 

pp.218-219).    

Efetivamente,  o  crime de agressão está  previsto  no Estatuto  do TPI,  porém a sua 

definição está ainda pendente, ou seja, sem um tipo, sem elementos abstratamente previstos, 

não se pode configurar uma conduta típica afeita ao crime de agressão, logo se mantém essa 

pendência estatutária do TPI. Sobre treaty crimes, o artigo 8º (crimes de guerra), parágrafo 2, 

alínea a, faz menção direta à Convenção de Genebra de 1949. Isso faz perceber a existência 

da norma penal em branco também no direito penal internacional119.

119 A  norma  penal  em  branco tem  o  conteúdo  do  preceito  normativo  indeterminado.  Apenas  a  sanção  é 
determinada. O preceito é complementado por outro instrumento legal. Segundo Carl Binding, “a lei penal em 
branco é um corpo errante em busca de alma” (NORONHA, 1999, p.48). No caso do artigo 8º, parágrafo 2º, 
alínea a, do TPI, o preceito é complementado pela disposição das Convenções de Genebra de 1949 e a sanção 
cominada é aquela do artigo 77 do Estatuto do TPI.



A conduta do genocídio foi enquadrado inicialmente como crime contra a humanidade 

consoante  o  Estatuto  do  Tribunal  de  Nuremberg.  Naquele  tempo,  o  maior  problema  foi 

possibilitar um conceito de grupo necessário para caracterizar o genocídio. Em 1945, o padrão 

para tanto não passava da idéia de população civil. Isso gerou a já citada Resolução nº. 96 de 

11 de dezembro de 1946 da Assembléia Geral da ONU. Ademais, o genocídio foi definido no 

artigo 2º da Resolução nº. 260 de 09 de dezembro de 1948 da Assembléia Geral da ONU:

Qualquer um dos seguintes atos, cometidos com a intenção de destruir, o todo ou 
em parte,  um grupo nacional,  étnico,  racial  ou  religioso,  como tal:  a)  matar 
membros  do  grupo;  b)  causar  lesão  grave  à  integridade  física  ou  mental  de 
membros  do  grupo;  c)  submeter  intencionalmente  o  grupo  a  condições  de 
existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física, total ou parcial; d) adotar 
medidas  destinadas  a  impedir  nascimentos  no  seio  do  grupo;  e)  efetuar  a 
transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo120.    

O artigo 6º do Estatuto do TPI segue esse conceito da Assembléia Geral da ONU. 

Vale ressaltar  que esse conceito contempla apenas o genocídio do ponto de vista  físico e 

biológico,  deixando  à  parte  a  discussão  proposta  da  Comissão  Especial  do  Conselho 

Econômico e Social  da ONU de estender o conceito de genocídio para a seara política e 

cultural.  Conseqüentemente,  o  genocídio  físico  é  matar,  mutilar  ou  submeter  pessoas  a 

condições  de  sobrevivência  impossível.  O  genocídio  biológico  é  a  esterilização  e  a 

provocação de abortamentos (JAPIASSÚ, 2004, pp.225-226).

Os  atos  contra  a  humanidade,  diferentemente  do  genocídio,  não  dispunham  de 

nenhuma definição  uniformemente  aceita  na  sociedade  internacional.  Vários  instrumentos 

internacionais  entre 1943 e 1998 mencionaram o tema,  mas nenhum tratado internacional 

tratou  dele  diretamente.  A  Comissão  de  Direito  Internacional  da  ONU  trabalhou  na 

elaboração  de  princípios  de  direito  internacional  a  partir  dos  documentos  relativos  ao 

julgamento de Nuremberg. Desse trabalho, foi possível afastar dos atos contra a humanidade a 

120 JAPIASSÚ, 2004, p.227.



exigência  de  ocorrência  em conflito  armado  necessariamente.  No  entanto,  a  previsão  de 

crimes contra a humanidade nos Estatutos dos Tribunais Penais Internacionais para a Antiga 

Iugoslávia e para Ruanda deixou claro que não existia identidade conceitual sobre esses atos 

tanto em documentos internacionais quanto nas legislações internas dos Estados (JAPIASSÚ, 

2004, pp.234-236).

Então,  pode-se  concluir  que  o  texto,  ao  final  aprovado,  foi  o  resultado  de  um 

“equilíbrio  delicado entre  os  Estados”,  de estrutura  similar  ao  previsto  nos  Estatutos  dos 

Tribunais Penais Internacionais para a Antiga Iugoslávia e para Ruanda. Assim sendo, dois 

são os critérios para se configurar um ato contra a humanidade: quantitativo e qualitativo, isto 

é, um ataque, conforme uma política estatal, feito em larga escala (JAPIASSÚ, 2004, pp.237 e 

241).

Os excessos de guerra dizem respeito a um mínimo ético a ser observado durante o 

conflito armado. Trata-se de jus in bello. Certamente, a posição de ilicitude da guerra a partir 

da vigência da Carta da ONU colocou-a como solução secundária de solução de conflitos 

internacionais121.  Por certo,  se a guerra  já não é  uma opção a mais  razoável,  os excessos 

cometidos durante os conflitos o são menos ainda.

Com isso,  renova-se  o  debate  sobre  os  métodos  e  armas  usadas  em  um conflito 

armado.  Presentemente,  a  discussão  sobre  as  armas  de  destruição  em massa  e  as  armas 

químicas e biológicas vem à baila para se determinar a real necessidade de sua aplicação e a 

possibilidade delas afetarem a população civil não-hostil e infligirem mal desnecessário aos 

combatentes.  

121 “(...)  conflito ou  litígio  internacional todo  “desacordo  sobre  certo  ponto  de  direito  ou  de  fato”,  toda 
“contradição ou oposição de teses jurídicas ou de interesses entre dois Estados”. Esse conceito foi dado pela 
Corte de Haia em 1924 por ocasião do caso Mavrommatis (REZEK, 2002, p.327).



O  ato  de  agressão  tem  uma  definição  dada  na  Resolução  nº.  3314(XXIX)  da 

Assembléia Geral da ONU em 14 de dezembro de 1974: “a agressão é o emprego da força 

armada por um Estado contra a soberania, a integridade territorial ou a independência política 

de  um outro  Estado,  ou  de  qualquer  outra  forma  incompatível  com a  Carta  das  Nações 

Unidas”. Essa definição não goza de consenso na sociedade internacional (JAPIASSÚ, 2004, 

p.253).

Isso posto em relação ao caráter material da jurisdição do TPI, pode-se concluir que 

tipificação estrita das condutas diminui consideravelmente o universo de discricionariedade 

dos acusadores sobre as condutas questionadas dos acusados, de modo a consolidar no direito 

penal internacional a função garantia da tipicidade em relação ao direito penal. 

O  viés  formal  da  jurisdição  do  TPI  está  consagrado  no  princípio  da 

complementaridade previsto desde o preâmbulo122 do Estatuto do TPI. De acordo com ele, o 

TPI  só  pode  ser  provocado  para  processar  e  para  julgar  uma  pessoa  humana  sobre 

determinada conduta prevista nos tipos do artigo 5º do Estatuto se a jurisdição do Estado 

Nacional, competente para fazê-lo, não o faça.

De antemão, é cabível apresentar as condições prévias ao exercício da jurisdição do 

TPI. Os casos relevantes são as condutas do artigo 5º perpetradas em território de Estado-

parte ou o imputado seja nacional de Estado-parte (artigo 12, parágrafo 2, alíneas a e b). 

Concretizadas essas condições prévias, pode-se dizer, em linguagem simples, que o TPI se 

põe em alerta, mas não age imediatamente. O exercício da sua jurisdição fica a depender de 

inexistência de obstáculos à admissibilidade da notícia-crime.

122 “Sublinhando  que  o  Tribunal  Penal  Internacional,  criado  pelo  presente  Estatuto,  será  complementar  às 
jurisdições penais nacionais.”



O exercício da jurisdição do TPI pode ser provocado por denúncia direta do Estado-

parte ao Procurador do TPI sobre indícios de ocorrência dos crimes do artigo 5º do Estatuto 

do TPI, pelo Conselho de Segurança da ONU, nos termos do Capítulo VII da Carta da ONU 

ou por iniciativa do próprio Procurador (artigo 13, alíneas a, b e c).

No  entanto,  a  admissibilidade  da  notícia-crime  segue  a  previsão  do  artigo  17  do 

Estatuto. A notícia-crime não será admitida em quatro hipóteses: primeira: quando o objeto da 

notícia-crime já for objeto de um inquérito ou de um procedimento criminal no Estado com 

jurisdição sobre o fato (artigo 17, parágrafo 1, alínea a); segunda: o objeto da notícia-crime já 

investigado não deu seguimento a um procedimento criminal (artigo 17, parágrafo 1, alínea 

b);  terceira:  o  imputado  já  foi  julgado  pela  conduta  objeto  da  notícia-crime  (artigo  17, 

parágrafo 1, alínea c); e quarta: quando a conduta noticiada não for suficientemente grave a 

aponto de justificar a intervenção do TPI (artigo 17, parágrafo 1, alínea d).

Excepcionalmente,  a notícia-crime será admitida perante o TPI em duas hipóteses: 

primeira: quando não houver vontade do Estado com jurisdição sobre o fato em concluir o 

inquérito ou o procedimento criminal (artigo 17, parágrafo 1, alínea a, parte final); e segunda: 

quando  o  Estado  não  deu  seguimento  ao  procedimento  criminal  da  notícia-crime  já 

investigada  por  ausência  de  vontade  sua  ou  por  incapacidade  real  de  fazê-lo  (artigo  17, 

parágrafo 1, alínea b, parte final).

O padrão para se aferir  se há ou não há vontade do Estado é dado nas alíneas do 

parágrafo 2 do artigo 17. São as seguintes condições: primeira: reconhecer-se o propósito do 

Estado jurisdicizante em subtrair o imputado da responsabilidade criminal pelo fato criminoso 

(artigo 17, parágrafo 2, alínea a); segunda: em caso de demora procedimental injustificada de 

forma a corroborar a idéia de tentativa de subtrair o imputado da responsabilidade criminal 



pelo fato criminoso (artigo 17, parágrafo 2, alínea b); e terceira: vislumbrar-se a condução 

parcial  o processo de forma a subtrair  o imputado da responsabilidade criminal  pelo fato 

criminoso (artigo 17, parágrafo 2, alínea c).

Já sobre a incapacidade real do Estado em dar seguimento ao procedimento criminal 

contra o imputado, é levada em consideração pelo TPI a circunstância de colapso total ou 

substancial dos órgãos administradores da justiça de forma a impossibilitar o comparecimento 

do acusado e a produção probatória necessária ao processo (artigo 17, parágrafo 3).

O modelo  jurisdicional  previsto  no  Estatuto  do  TPI,  por  certo,  não  é  o  preferido 

daqueles  que  gostariam  de  um  TPI  extremamente  atuante,  mas  também  não  é  o  TPI 

meramente formal que outros buscaram constituir ao defender a idéia ultrapassada de uma 

soberania estatal absoluta. 

De qualquer sorte, o Estatuto do TPI efetivou o princípio da universalidade (ou da 

extraterritorialidade absoluta123) no combate ao crime, concomitantemente, em prol dos bens 

jurídicos  internacionais  devidamente  tutelados  pelo  direito  penal  internacional.  Dessa 

maneira,  a  possibilidade  do  criminoso  internacional  se  refugiar  sob  a  proteção  de  uma 

soberania estatal está reduzida (JAPIASSÚ, 2004, p.163).

Os ditadores, hoje, enfrentam a Síndrome Pinochet124. (...) essa síndrome pode 
demonstrar quão distante estamos do tempo em que os déspotas, que aterrorizam 
a sua população, poderiam descansar tranqüilos em qualquer exílio, em qualquer 
parte do mundo. Vivemos hoje esse processo (PIOVESAN, 1999). 

123 JAPIASSÚ, 2004, p.161.
124 O General Augusto Pinochet faleceu no dia 10 de dezembro de 2006 no Hospital Militar de Santiago devido a 
complicações provocadas por infarto do miocárdio. O finado general comandou o Chile com “mão-de-ferro” 
entre  os  anos  de  1973  e  1990  após  golpe  militar  que  destituiu  do  poder  o  governo  socialista  eleito 
democraticamente de Salvador Allende. Jornal do Commercio, Recife, 11 de dezembro. Caderno Internacional, 
p. A05, 2006 (jornal).



5. Considerações finais________________________________________________________

O Tribunal  Penal  Internacional  é,  efetivamente,  um marco histórico  para o direito 

internacional,  para o direito  penal  e  para a  sociedade internacional.  Trata-se  de um novo 



paradigma em termos de responsabilidade criminal  e da posição da pessoa humana como 

sujeito de direitos no direito internacional.

Esse  novo  quadro  paradigmático  se  tornou  possível  graças  à  consolidação  do 

movimento  em prol  dos  direitos  humanos  e  da  internacionalização  do  direito  penal  e  à 

relativização do instituto da soberania.

O movimento em prol dos direitos humanos, apesar de muito recente, vem difundindo 

uma ética  focada no benefício da pessoa humana.  Daí,  a  impossibilidade  de se  exaurir  o 

universo  de  valores  componente  da  dignidade  humana.  Esse  princípio  está  “aberto”  às 

transformações da sociedade internacional, logo ele se mostra em consonância com os valores 

queridos e preteridos no tempo.

Por certo, a definição da linha de debates em torno da construção desse universo de 

valores inerentes à dignidade humana é ponto fundamental. A tese dos universalistas e a dos 

relativistas  culturais,  ambas  apontam para  um modelo  desconstrutivo  do  movimento  dos 

direitos  humanos.  Desconstrutivo no sentido de encerrar  um modelo cultural  hegemônico 

tomado como universal, portanto, mais facilmente posto pelos mais fortes, no caso da tese 

universalista. E, no caso da tese do relativismo cultural, o caminho é a consolidação de uma 

“blindagem” aos valores  locais  de cada cultural,  tornando,  em conseqüência,  inviável  um 

debate sobre dignidade humana a nível internacional.

Uma  proposta  razoável  é  o  reconhecimento  de  um  multiculturalismo,  ou  seja,  a 

construção  do  princípio  da  dignidade  humana  a  partir  da  experiência  de  cada  expressão 

cultural, levada à análise e à fixação de pontos comuns de forma a se obter um universo de 

valores intercultural e sem hegemonias expressas ou veladas.     



À  medida  que  esses  valores  são  tutelados  pelo  direito,  os  bens  jurídicos  são 

determinados.  Dentre os bens jurídicos, aqueles considerados essenciais são tutelados pelo 

direito penal. Assim, o direito penal adquire substância, um propósito material para tutelar 

para além das formalidades inerente a essa seara.   

A internacionalização do direito penal como pensada por Jeremy Bentham no início 

do século XIX, enfim, concretiza-se. O direito internacional evoluiu para um novo ramo, para 

o direito  penal  internacional.  A sociedade internacional  se pôs em cooperação para então 

definir os crimes internacionais a partir de uma estrutura normativa de direito penal.

Tornar  concreto  a  internacionalização  do  direito  penal  levou  dois  séculos 

aproximadamente. Nesse ínterim, o estabelecimento efetivo de tribunais penais internacionais 

ad hoc certamente demonstrou a necessidade da sociedade internacional em constituir  um 

tribunal  penal  internacional  permanente  com  condutas  tipificadas  e  penas  estabelecidas 

previamente  a  fim  de  afastar  de  vez  as  reincidentes  discussões  sobre  a  legitimidade  de 

tribunais penais internacionais ad hoc.

O rompimento do direito penal  com a tirania resultou de dois movimentos  sociais 

liberais, as revoluções americana e francesa, que marcam o Ocidente até o presente. A partir 

de então, o direito penal foi marcado pelo individualismo, pelo controle do  ius puniendi do 

Estado e pela aplicação do método científico na produção do conhecimento jurídico.

A tipificação das condutas, a previsão das sanções, a irretroatividade da lei penal e 

outras garantias só tomam forma com o Tribunal  Penal  Internacional.  Os tribunais  penais 

internacionais  ad  hoc carecem  dessa  positivação  estrita  e  prévia.  Dito  isso,  para  não  se 

levantar o velho argumento da ausência de legitimidade desses tribunais,  instrumentos de 

imposição ideológica dos vencedores contra os vencidos. Velho argumento, sim, porém ainda 



irrefutável  satisfatoriamente  de  acordo com o modelo  penalista  (do garantismo)  e  com o 

modelo internacionalista (pacta sunt sevanda) vigentes.

Com efeito, a ausência de cinco Estados com forte poderio bélico, Estados Unidos da 

América, Rússia,  China, Índia e Israel,  representa uma ameaça à jurisdição.  Apesar desse 

número absoluto ser bastante inferior em relação aos demais Estados existentes presentemente 

(em torno de duzentos), a representatividade bélica desses cinco Estados é muito superior aos 

demais.

Os  Estados  Unidos  da  América,  principalmente,  têm  seu  contingente  militar  em 

permanente  ação.  As  ações  norte-americanas  sem  o  aval  da  ONU  no  Oriente  Médio 

demonstram o quanto  a  existência  de  um tribunal  como o TPI ameaça  suas  intervenções 

“policialescas”. As ações israelenses na Palestina, o conflito Índia-Paquistão (duas potências 

nucleares), o poderio nuclear russo e o fabuloso contingente militar chinês representam uma 

ameaça em potencial aos bens jurídicos tutelados pelo TPI.

Entretanto, mais ameaçador do que a ausência desses Estados como membros do TPI, 

é a ação norte-americana em concluir tratados bilaterais com outros Estados em busca de 

imunidade para seus soldados em região de conflitos.       

Nesse  tempo,  o  conceito  clássico  de  soberania  é  revisto.  O  conceito  absoluto  é 

substituído  por  um  conceito  relativo  que  permitiu  o  desenvolvimento  de  um  sistema 

internacional de proteção dos direitos humanos, sistema esse mantido em consonância com os 

sistemas intraestatais.

O modelo de exclusivismo estatal  é passado.  A complexidade das relações sociais 

presentemente  impossibilita  o  Estado,  agindo  isoladamente,  a  enfrentar  as  condutas 



instabilizadoras do cenário internacional satisfatoriamente. As condutas de lesa humanidade, 

os excessos de guerra e o genocídio já estão tipificados. O crime de agressão está por ser 

tipificado a minúcias, apesar de já ser considerada crime essa conduta. Falta o fortalecimento 

da instituição TPI com a adesão de novos países e falta a prolação de decisões pelo TPI a fim 

de mostrar que ele é efetivamente um mecanismo de proteção dos direitos humanos. Há de se 

esperar um tempo breve para o preenchimento dessas lacunas.

Esse  ônus  cabe  à  sociedade  internacional.  O  Tribunal  Penal  Internacional  é  uma 

conquista dela. Se a sociedade internacional não “abraçar” com afinco a idéia da consolidação 

de fato do TPI (a consolidação de direito está posta), ninguém o fará legitimamente.

O  novo  cenário  do  direito  penal  internacional  parece  pôr  fim  à  doutrina  de 

diferenciação entre o direito penal internacional e o direito internacional penal. O fenômeno 

social complexo passou a exigir respostas às condutas instabilizadoras das relações jurídicas 

internacionais que o direito penal estatal não poderia satisfazer.     

Os  direitos  humanos  têm,  finalmente,  um mecanismo  efetivo  de  defesa  no  plano 

internacional. O Estatuto do Tribunal não pode o melhor possível, mas já é um começo. O 

princípio da jurisdição complementar vai gerar mais debates, principalmente, por ocasião da 

análise de admissibilidade  de um caso concreto  para conhecimento,  para processo e  para 

julgamento pelo Tribunal. A entrega de nacionais e a execução das penais parecem prometer 

discursos acalorados.

A consolidação  dos  direitos  humanos  permite  a  consolidação  dos  bens jurídicos  a 

serem tutelados pelo TPI. A tipificação prévia das condutas sob jurisdição do TPI afasta a 

possibilidade  de  abusos  facilmente  concretizáveis  na  tipificação  de  condutas  após  a  sua 

ocorrência.



Por  fim,  o  Estatuto  do  TPI  enquadra  a  instituição  como  mais  um mecanismo  de 

proteção dos direitos humanos, mantendo-se, inclusive, o caráter subsidiário dos mecanismos 

internacionais de proteção. O princípio da complementaridade não derroga a ação estatal. Ao 

contrário, o Estado, primeiramente, deve agir, deve aplicar sua jurisdição. Excepcionalmente, 

o  TPI  atuará.  Todos  os  mecanismos  do  sistema  internacional  de  proteção  dos  direitos 

humanos agem nesse sentido.

O Estatuto do TPI pode não ser aquele preferido dos grupos de proteção dos direitos 

humanos, mas também não é aquele perseguido pelos países que desejavam um tribunal fraco, 

meramente formal. É tempo de fortalecer a instituição, pois assim se fortalecerão as relações 

internacionais, o direito internacional e os direitos humanos.
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