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I. Introdução: o propósito do trabalho: o exato sentido e 

alcance do princípio da legalidade. 

 O propósito deste estudo é determinar, no Estatuto de Roma para 

o Tribunal Penal Internacional, o exato sentido e alcance de um dos princípios 

gerais de direito penal, o da legalidade. Recorda-se, inicialmente, o significado 

do princípio para os ordenamentos nacionais, em especial os de tradição 

romano-germânica. 

 Observa-se, em seguida, o princípio da legalidade à luz do 

Direito Penal Internacional. Os estatutos dos tribunais militares internacionais, 

instituídos após a segunda Grande Guerra, para os Tribunais ad hoc para a ex-

Iugoslávia e para Ruanda, criados pelo Conselho de Segurança das Nações 

Unidas, na primeira metade dos anos 1990, e do Estatuto de Roma para o TPI, já 

perto da virada do século, são fundamentais nesta análise.  

 Alguns temas emergem no curso do trabalho, como a extensão do 

princípio da legalidade para além da conduta criminosa, alcançando também a 

repressão penal, a validade do costume como fonte do Direito Penal, a 

interdisciplinaridade inerente ao estudo do Direito Penal Internacional e, por 

último, mas não por menor importância, o parentesco que se forjou, em boa 

hora, entre o Direito Penal e a proteção dos direitos humanos. 

 O olhar crítico sobre o processo, ainda em curso, de edificação da 

justiça penal internacional não teve, em nenhum momento deste estudo, a 

intenção de desconstruir esperanças ou minimizar as conquistas obtidas neste 

difícil percurso. O que aqui se pretende é refletir com algum realismo sobre a 

gênese e as perspectivas de uma disciplina jurídica ainda carente, como poucas 

outras, de aperfeiçoamento doutrinário e institucional. 
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II. O princípio da legalidade. 

II.1. Gênese do princípio. 

 No âmbito penal, o princípio da legalidade é atribuído a Anselm 

von Feuerbach que, em seu Tratado de Direito Penal, de 1801, concebeu-o 

assim: nulla poena sine lege, nulla poena sine crimine, nullum crimen sine 

poena legali. O enunciado tão difundido na atualidade resume as três fórmulas: 

nullum crimen, nulla poena sine lege.1  

 Para Assis Toledo, o princípio nullum crimen, nulla poena sine 

lege “significa, em outras palavras, que a elaboração das normas incriminadoras e 

das respectivas sanções constitui matéria reservada ou função exclusiva da lei”.2  

 O princípio da legalidade é inerente ao Estado de Direito, onde 

todos estão, governantes e governados, submetidos à lei e à jurisdição. O Estado 

de Direito proporciona ao indivíduo percepção de segurança decorrente da 

existência prévia de preceitos de convívio social.3 Convém registrar, no ponto, a 

lição de Geraldo Ataliba no sentido de que, “para que se repute um estado como 

de direito, é preciso que nele se reúna à característica da subordinaçao à lei, a 

da submissão à jurisdição, nos termos postulados por Giorgio Balladore 

Pallieri,” que afirma “que só é possível reconhecer Estado de Direito onde: a) 

o estado se submeta à jurisdição; b) a jurisdição deva aplicar a lei preexistente; 

c) a jurisdição seja exercida por uma magistratura imparacial (obviamente 

independente) cercada de todas as garantias; d) o estado a ela se submeta como 

                                                 
1 GRECCO, Rogério. Curso de Direito Penal. Parte Geral. Volume I. Parte Geral (arts. 1º a 120 do CP). Niterói, Ed. Impetus, 2007, p. 95; 

ZAFFARONI, Raúl E., BATISTA, Nilo, ALAGIA, Alejandro, SLOKAR, Alejandro. Direito Penal Brasileiro – Vol. I, Teoria Geral do 

Direito Penal.  Rio de Janeiro, Revan, 4ª ed., maio de 2011, p. 202. 
2 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios Básicos de Direito Penal. São Paulo, Saraiva, 2ª ed., 1996, p.21. 
3 GRECCO, Rogério. Curso de Direito Penal. Parte Geral. Volume I. Parte Geral (arts. 1º a 120 do CP). Niterói, Ed. Impetus, 2007, p. 39. 
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qualquer “pars,” chamada a juízo em igualdade de condições com a outra 

“pars.”4 

 Leciona Paulo Bonavides, citado por Rogério Grecco,5 que o 

princípio da legalidade “nasceu do anseio de estabelecer na sociedade humana 

regras permanentes e válidas, que fossem obras da razão, e pudessem abrigar os 

indivíduos de uma conduta arbitrária e imprevisível da parte dos governantes”. 6 

Tinha-se em vista, acrescenta Bonavides, estabelecer um “estado geral de 

confiança e certeza na ação dos titulares do poder, evitando-se assim a dúvida, a 

intranquilidade, a desconfiança e a suspeição, tão usuais onde o poder é absoluto, 

onde o governo se acha dotado de uma vontade pessoal soberana ou se reputa legibus 

solutus e onde, enfim, as regras de convivência não foram previamente elaboradas 

nem reconhecidas”.7 

 É correto identificar a origem do princípio na Magna Carta de 

1215, de João Sem Terra, a Magna Charta Libertatum, art. 39: 

Art. 39. Nenhum homem livre será detido, nem preso, 

nem despojado de sua propriedade, de suas liberdades ou livres usos, 

nem posto fora da lei, nem exilado, nem perturbado de maneira 

alguma; e não poderemos, nem faremos pôr a mão sobre ele, a não 

                                                 

4 ATALIBA, Geraldo, “República e Constituição”, Ed. RT, 1985, p.94; PALLIERI, Giorgio Balladore, 
“Diritto Costituzionale”, Milão, Giuffrè, 3ª edição, ps. 80-85. 

5 GRECCO, Rogério, op. cit., p. 93. 

6 BONAVIDES, Paulo, “Ciência Política”, Forense, 5ª edição, 1983, ps. 114-115. 

7 BONAVIDES, Paulo, op. cit. p. 115. 
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ser em virtude de um juízo legal de seus pares e segundo as leis do 

País.8 

 O princípio da legalidade identifica-se também com o ideário 

humanista do Iluminismo9e com valores proclamados pelo constitucionalismo e 

nas primeiras Declarações de Direitos: Declaração dos Direitos da Virgínia, de 

1776, na Constituição norte-americana de 1787, e na Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão de 178910, artigo 7º:  

Art. 7º Ninguém pode ser acusado, detido ou preso, 

senão nos casos determinados pela lei e de acordo com as formas por 

ela prescritas.  

 A matéria está imbricada na ideia do due process of law, instituto 

muito caro ao direito anglo-americano e que, modernamente, é inspirador, no mundo 

inteiro, de tribunais e legisladores. Anotei, em trabalho que escrevi a respeito,11 que 

due process of law passou por três fases. A primeira, marca o seu surgimento, na 

Magna Carta de 1215, pacto entre João Sem Terra e os seus súditos, em termos de 

garantia processual penal, como law of the land – julgamento por um tribunal formado 

entre seus pares e segundo as leis da terra – no qual se desenham dois princípios, o do 

juiz natural e o da legalidade (fato definido como crime, pena previamente cominada). 

No Estatuto de Eduardo III, de 1354, law of the land foi substituída por due process of 

law. Na 2ª fase, due process of law é garantia processual geral: constitui requisito de 

validade da atividade jurisdicional -- o processo regulamente ordenado.12 A 3ª fase do 

                                                 
8 GRECCO, Rogério, op. cit., p. 95. 
9 GRECCO, Rogério, op. e loc. cits. 
10 ZAFFARONI, Raúl, Batista, Nilo, Alagia, Alejandro, Slokar, Alejandro, op. cit., p.202. 

11 Velloso, Carlos Mário da Silva, prefácio ao livro de Nalini, José Renato, “O Juiz e o Acesso à 
Justiça”, Ed. R.T., S. Paulo, 1994. 

12 Theodoro Júnior, Humberto, “A Execução de Sentença e a Garantia do Devido Processo Legal”, 
AIDE Ed., Rio, 1987; “O Processo Civil e a Garantia Constitucional do Devido Processo Legal”, em 
Estudos Jurídicos”, Instº de Estudos Jurídicos, Rio, 1991; “A Garantia do Devido Processo Legal e o 
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due process of law é a mais rica. Mediante a interpretação das Emendas V e XIV, pela 

Suprema Corte americana, due process of law adquire postura substantiva ao lado do 

seu caráter processual, passando a limitar o mérito das ações estatais, o que se tornou 

marcante a partir da Corte Warren, nos anos 1950 e 1960, em que se fez realidade a 

defesas das minorias étnicas e econômicas, do que dá notícia, em livro primoroso, 

Leda Boechat Rodrigues.13 

 Due process of law, com conteúdo substantivo, estabelece limite ao 

Poder Legislativo, no sentido de que as leis devem ser elaboradas com justiça, devem 

ser razoáveis, devem guardar, segundo Holmes, um real e substancial nexo com o 

objetivo que se quer atingir, sob pena de incorrer em inconstitucionalidade. 

Paralelamente, due process of law, com caráter processual, garante um procedimento 

judicial (e também administrativo) justo, com direito de defesa.14 

 A Constituição brasileira de 1988 consagra due process of law nos 

seus dois aspectos, substantivo e processual, art. 5º, LIV e LV. E o princípio do nullum 

crimen, nulla poena sine lege está expresso no artigo 5º, inciso XXXIX da 

Constituição: “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia 

cominação legal”. Do princípio da legalidade decorre a proibição da lei penal ex post 

                                                                                                                                                         
grave problema do ajuste dos procedimentos aos anseios de efetiva e adequada tutela jurisd.”, 
conferência proferida no I Ciclo de Palestras da Escola Superior da Magistratura, 03.02.1992. 

13 Rodrigues, Leda Boechat, “A Corte Warren (1953-1969) – Revolução Constitucional”, Civilização 
Brasileira, Rio, 1991. 

14 VIGORITTI, Vincenzo, “Garanzie costituzionali del processo civile”, Milano-Doot. A. Giuffrè Ed., 
973; CASTRO, Carlos Roberto de Siqueira, “O Devido Processo Legal e os Princípios da Razoabilidade 
e da Proporcionalidade”, Forense, 5ª edição, 2010; BARACHO, José Alfredo de Oliveira, “Processo 
Constitucional”, Forense; ROSAS, Roberto, “Direito Processual Constitucional”, Ed. RT; BARBOSA 
MOREIRA, José Carlos, “Tendências Contemporâneas do Direito Processual Civil”, RP 31/99, “Temas 
de Direito Processual Civil”, Saraiva, 1994; BARACHO JÚNIOR, José Alfredo de Oliveira, “A 
Interpretação dos Direitos Fundamentais na Suprema Corte do EUA e no Supremo Tribunal Federal; 
SAMPAIO, José Adércio Leite, “O retorno às tradições: a razoabilidade como parâmetro 
constitucional”, em “Jurisdição Constitucional dos Direitos Fundamentais”, obra coletiva, Sampaio, 
José Adércio Leite, coordenador, Del Rey Editora, 2003. 
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facto, também expressa na Constituição Federal, art. 5º, XL: “a lei penal não 

retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.15 Ambos esses princípios constituem cláusula 

pétrea na Constituição brasileira (C.F., art. 60, §4º, IV). A Constituição que, por 

primeiro, consagrou a proibição da lei penal ex post facto foi a Constituição norte-

americana de 1787 (Seção 9ª, nº 3). 

II. 2. Características da norma penal. 

 Para Assis Toledo, quatro outros princípios resultam do 

desdobramento do princípio da legalidade. O primeiro desses princípios 

acessórios consiste na proibição de leis que retroajam em prejuízo do réu. Trata-

se do princípio expresso no enunciado nullum crimen, nulla poena lege 

praevia.16 

 Toledo ressalta, ademais, a importância da lei escrita, anotando 

que o direito consuetudinário não pode ser invocado para fundamentar ou 

agravar a pena (nullum crimen, nulla poena sine lege scripta). Acrescenta que 

não deve ser autorizada a analogia como método de compensação de lacuna 

legislativa em domínio penal, devendo a interpretação da lei penal proceder-se 

de forma mais restritiva possível (nullum crimen, nulla poena sine lege stricta). 

 A matéria em questão, observa Assis Toledo, exige ainda 

“clareza dos tipos.” A norma penal não pode ser genérica, tampouco inacessível 

ao cidadão comum (nullum crimen, nulla poena sine lege certa). Decorrem do 

princípio da legalidade, portanto, e concorrem para sua plena realização, o 

princípio da taxatividade da lei penal, da proibição da analogia in mala partem, 

da irretroatividade da lei que não seja mais benéfica ao réu, além da ideia da 

inconveniência do costume como norma de incriminação. 

                                                 
15 ZAFFARONI et alii,  op. cit. p. 203. 
16 TOLEDO, Francisco de Assis, op. cit. ps.21-28. 
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 Taxativa é a norma dotada da maior precisão possível. Do 

princípio da taxatividade legal presume-se o imperativo de que “o legislador 

esgote os recursos técnicos para dar a maior exatidão possível à sua obra”.17 É do 

legislador que se espera a produção da norma com o maior detalhamento 

possível, embora se possa falar também de taxatividade interpretativa. 

 Assim, diante da menor imprecisão normativa, deve a exegese 

ser restritiva. A taxatividade interpretativa materializa-se “por meio de uma 

proibição absoluta da analogia in mala partem”, uma vez que, em matéria penal, a 

segurança jurídica “consiste exatamente em recusar tratamento aos conflitos que não 

se inscrevam taxativamente na crimininalização primária”.18.  

 A irretroatividade da lei penal, princípio que decorre também do 

princípio da legalidade, determina que normas penais sejam aplicadas a fatos 

ocorridos depois de sua vigência, proibidas, portanto, as leis ex-post facto não 

favoráveis ao réu.19 

 Os ordenamentos penais de família romano-germânica 

proclamam a lei como fonte única de direito penal. Por lei, deve ser entendido, 

a “lei em sentido formal, escrita, criada por Parlamento, seguindo estritamente os 

princípios-garantias estabelecidos pelo direito penal constitucional.”20 Não se admite 

a norma penal pela fonte consuetudinária. Zaffaroni, Batista, Alagia e Slokar 

lembram que a Constituição brasileira “não admite que a doutrina, a 

jurisprudência ou o costume sejam capazes de habilitar o poder punitivo. Não 

                                                 
17 ZAFFARONI et alii, op. cit., p. 207. 
18 ZAFFARONI et alii, op. cit., p.208. 
19 Idem, idem,  p. 212. 
20 PEREIRA, Carlos Frederico de Oliveira. Direito Internacional Penal. A Responsabilidade de Comando no Estatuto de Roma e sua 

implementação no Código Penal Militar. Curitiba, Juruá Ed. 2010, p.38. 
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obstante, os usos e costumes servem para estabelecer os limites da tipicidade penal 

quando a própria lei, de modo tácito, ou explícito, a eles se remete”.21 

 O Estatuto de Roma introduziu, acertadamente, na linha da 

melhor doutrina, o princípio da legalidade estrita e escrita das condutas e das 

penas (artigos 22 e 23), destoando dos estatutos dos tribunais penais que o 

precederam. Os primeiros tribunais penais internacionais não se mostraram 

hostis à ideia de julgar pessoas com base em violações de normas costumeiras 

internacionais, como se demonstrará a seguir.  

III. O princípio da legalidade e a justiça penal internacional 

anterior ao Estatuto de Roma para o Tribunal Penal 

Internacional.  

 Uma das principais críticas enfrentadas pela justiça penal 

internacional é que esta não exibe, na origem, sintonia com o princípio da 

legalidade que se busca nos ordenamentos jurídicos internos e que, finalmente, 

prevaleceu no texto do Estatuto de Roma para o Tribunal Internacional.  

III.1. O Tribunal Militar Internacional e o Tribunal Militar 

Internacional para o Extremo Oriente. 

 O primeiro contraste com o princípio da legalidade seria a 

insuficiente descrição dos elementos constitutivos dos crimes a que os estatutos 

dos tribunais militares internacionais invocam competência jurisdicional: crimes 

contra a paz, crimes de guerra, crimes contra a humanidade. A descrição parece 

excessivamente genérica e não condizente com a taxatividade exigida nos 

códigos penais de família romano-germânica. 

                                                 
21 ZAFFARONI et alii,  op. cit. p.203. 
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 A controvérsia mais frequente, entretanto, envolve o fato de que 

o estatuto do órgão jurisdicional eleja as condutas que ele próprio pretenda 

julgar. Atribui-se, assim, aos Tribunais de Tóquio e Nuremberg a qualificação 

de tribunais ex post factum, e a afronta ao princípio nullum crimen, nulla poena 

sine lege.  

 É bem verdade que as condutas referidas nos respectivos 

estatutos desses tribunais haviam sido objeto de censura pelas ordens jurídicas 

internas e por textos internacionais como a Convenção de Genebra de 1864, as 

Convenções da Haia de 1899 e 1907, o Pacto de Briand-Kellog de 1928, entre 

outros. Além disso, o comportamento dos réus violava uma série de costumes 

internacionais. As normas que constituíam a base jurídica dessas Cortes, 

entretanto, não tinham natureza penal, embora traduzissem valores consagrados 

pelo direito das gentes.  

 Inexistia, até meados do século XX, previsão de consequências, 

sob a forma de castigo individual, da prática das condutas delituosas julgadas 

por aqueles tribunais. A responsabilidade dos Estados infratores era, ainda, o 

principal efeito jurídico das violações das leis internacionais.  

III.2. O princípio da legalidade no Estatuto dos tribunais ad 

hoc. 

 Quando da criação dos tribunais penais ad hoc, a 

responsabilidade individual já havia sido proposta por tratados, como as 

Convenções de Genebra de 1949 e a Convenção para a prevenção do crime de 

genocídio de 1948, ainda que as jurisdições designadas ao processamento das 

infrações fossem as dos Estados-partes nos tratados, uma vez que não havia 

ainda uma instância internacional competente, fato que abranda a ideia de 
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violação ao princípio da legalidade, mas não satisfaz as exigências que os 

ordenamentos jurídicos internos costumam dirigir à lei penal.  

 Os estatutos dos tribunais penais ad hoc para a ex-Iugoslávia e 

para Ruanda, a exemplo dos tribunais de Nuremberg e de Tóquio, e 

diferentemente do Estatuto de Roma para o Tribunal Penal Internacional, fazem 

referência aos costumes como normas definidoras dos elementos constitutivos 

dos crimes de guerra.  

III.3. O costume como norma incriminadora no plano 

internacional.  

 Opõe-se, ainda, à nossa tradição jurídica, a norma penal de 

natureza consuetudinária. Entre os crimes de competência dos tribunais militares 

e dos tribunais ad hoc está o crime de guerra, definido pelos Estatutos como 

violações às “leis e usos da guerra”. Aí está a referência ao costume como fonte 

normativa penal, coroando um conjunto de elementos incongruentes com 

princípios expressos nos códigos penais dos Estados filiados à denominada civil 

law. 

 Como se sabe, os ordenamentos jurídicos sob essa orientação têm 

apreço pelo princípio da legalidade estrita e escrita. Há ali associação entre 

segurança jurídica e crime previsto pela lei formal, com descrição em 

pormenores dos elementos constitutivos da conduta delituosa. Anota Carlos 

Frederico que os estatutos dos tribunais militares e dos tribunais ad hoc 

“guardam muito pouca proximidade com a rígida sistemática da parte geral dos 

códigos penais do sistema continental”.22  

                                                 
22 PEREIRA, Carlos Frederico de Oliveira, op. cit. p.38. 
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 O Estatuto de Roma não segue, neste ponto, as inclinações de 

seus predecessores. Como ressalta Carlos Frederico, o tratado em questão revela 

“maior comprometimento com os princípios de direito 

penal liberal, ao definir de forma exaustiva as figuras delitivas 

internacionais, no sentido de o intérprete não poder acrescentar 

outras, além de, ainda mais, delimitar os comportamentos em sua 

tipicidade objetiva e subjetiva através de um documento interno 

chamado Elementos do Crime”.23 

 Certo é que o costume internacional não tem a clareza e a 

objetividade das normas convencionais. Dele não se pode saber, com precisão, a 

data da entrada em vigor, identificar com clareza o momento em que cai em 

desuso, ou os Estados que a ele aderiram. São elementos de incerteza que 

comprometem o imperativo de previsibilidade e segurança jurídica, 

características essenciais à lei penal. 

III.4. A concepção contemporânea do costume internacional 

e a inconveniência do costume como fonte da 

normativade penal.  

 No caso do costume, à imprecisão que lhe é inerente soma-se 

outro fator. De modo recente, doutrina e jurisprudência internacionais têm se 

manifestado no sentido de que uma norma costumeira não requer 

necessariamente longo tempo para se consolidar.  

 Esta foi a posição da Corte Internacional de Justiça no 

julgamento do caso da plataforma continental do mar do Norte, ao estatuir que 

”o transcurso de um período de tempo reduzido não é necessariamente, ou não 

constitui em si mesmo, um impedimento à formação de uma nova norma de direito 

                                                 
23 PEREIRA, Carlos Frederico de Oliveira, op. e loc. cits. 
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internacional consuetudinário...”24 Discorrendo sobre essa nova orientação, Rezek 

observa que “a celeridade das coisas contemporâneas contagiou o processo de 

produção do direito costumeiro”.25 

 Quando se trata, entretanto, de incriminar, convém perquirir se 

semelhante reformulação de conceitos atinentes à norma consuetudinária não 

recrudesce ainda mais a incompatibilidade entre direito penal e norma de 

natureza costumeira. 

 O costume, como se sabe, compõe-se de dois elementos, sendo 

um de natureza material e outro de natureza subjetiva, ou psicológica. O 

primeiro consiste na prática de certa conduta, reiterada no tempo por certo 

número de Estados. O segundo é a chamada opinio juris, ou seja, a convicção 

motivadora do comportamento no sentido de que tal forma de proceder 

corresponde a uma exigência do Direito.26 

 Para Bruno Simma e Philip Alston, havendo relativização do 

critério material, meras declarações oficiais são interpretadas como práticas 

estatais, em detrimento do comportamento efetivo dos Estados. Os autores 

vislumbram, assim, significativa aproximação entre princípios gerais de direito e 

costumes internacionais, na medida em que a norma consuetudinária passa a 

prescindir da conduta efetiva dos Estados.27 

 O direito consuetudinário enfrentaria, ainda segundo Simma e 

Alston, uma “crise de identidade”, abandonando atos concretos e repetidos para 

                                                 
24 Recueil, CIJ (1969), p.43. 
25 REZEK, Francisco. Direito Internacional Público. São Paulo, Saraiva, 13ª edição, p. 149. 
26 Idem, p.148-150. 
27 SIMMA, B. e Alston. The process of law-making is thus turned into a self-contained exercise in rethoric. Austr. Y.B.I.L. vol. 12, 1992, p. 

89. Ap. SIMMA, Bruno, PAULUS, Andreas, Le rôle relatif des diferentes sources du droit international pénal (dont les príncipes généraux 

de droit) in Droit International Pénal, org. ASCENSIO, H. DECAUX, E., PELLET, A., Paris, PEDONE, 2000, p.63. 
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apoiar-se em “declarações oficiais dos Estados, manuais militares e decisões 

judiciárias”.28 

 Atento ao mesmo fenômeno, Marc Henzelin divisa o risco de se 

abstrair a prática dos Estados da composição da norma consuetudinária 

internacional, passando esta última a refletir tão somente a chamada opinio 

juris.29 

 A consequência dessa mutação, avalia Henzelin, recairia sobre o 

Direito Penal Internacional. Para esse doutrinador, a disciplina seria, no curso de 

semelhante processo, inevitavelmente colonizada pela doutrina oriunda dos 

Estados mais influentes. O resultado, ele teme, seria uma disciplina “refém das 

opiniões de especialistas”. E é com agudo senso crítico que adverte: 

“O mundo do direito penal internacional se presta tão 

bem à manobra de recuperação pelos jusnaturalistas que o costume 

internacional que é com frequência invocado parece prescindir cada 

vez mais da prática dos Estados e deverá logo refletir somente a 

opinio juris. E essa opinio juris sequer precisará ser a dos Estados, 

mas a de certas comissões, se possível que não tenham concluído seus 

trabalhos, ou de alguns gurus, de preferência falando a língua certa, 

a partir da parte certa do globo”.30  

IV. O princípio da legalidade no Estatuto de Roma para o 

Tribunal Penal Internacional. 

 Os Estados-partes no Estatuto de Roma para o Tribunal Penal 

Internacional não se mostraram indiferentes ao possível atrito entre o princípio 

da legalidade em matéria penal e a insuficiência de previsibilidade da conduta 

                                                 
28 Idem. 
29 HENZELIN, Marc. Droit international pénal et droits pénaux étatiques, in Le droit pénal à l´épreuve da l´internationalisation, org. 

HENZELIN, Marc e ROTH, Robert. Paris, LGDJ, Genebra, E. Georg, Bruxelas, Bruylant, 2002, p. 114. Tradução livre. 
30 HENZELIN, Marc, op. cit., p. 92. 
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criminosa inerente à norma internacional consuetudinária. É o que se deduz dos 

artigos 22 e 23 do referido tratado, que consagraram o princípio da legalidade. 

 O Tribunal Penal Internacional inovou, com acerto, em relação a 

seus predecessores, consignando tal princípio no respectivo texto constitutivo e 

definindo os elementos que compõem as condutas criminosas suscetíveis de 

apreciação. 

IV.1. Previsibilidade da incriminação. 

 O artigo 22 do Estatuto de Roma recorre à fórmula nullum 

crimen sine lege, dispondo: 

1) Nenhuma pessoa será considerada criminalmente 

responsável, nos termos do presente Estatuto, a menos que sua 

conduta constitua, no momento em que tiver lugar, um crime da 

competência do Tribunal.  

2) A previsão de um crime será estabelecida de forma 

precisa e não será permitido o recurso à analogia. Em caso de 

ambiguidade, será interpretada a favor da pessoa objeto de inquérito, 

acusada ou condenada. 

3) O disposto no presente artigo em nada afetará a 

tipificação de uma conduta como crime nos termos do direito 

internacional, independentemente do presente Estatuto.  

 No quadro do Estatuto de Roma para o Tribunal Penal 

Internacional (TPI), o conteúdo do artigo 22 tem alcance e significado 

particulares. O artigo deixa claro, já no primeiro parágrafo, que somente nas 

condutas descritas pelo Estatuto poderão basear-se as investigações, processos e 

condenações empreendidos pelo tribunal.  
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 O segundo parágrafo do artigo 22 consolida o princípio da 

interpretação restritiva que, acessório ao princípio da legalidade, proibe a 

interpretação extensiva da lei penal e o emprego da analogia, salvo quando em 

benefício do réu. 

 Vale a pena anotar o parágrafo terceiro do artigo 22, segundo o 

qual o não se trata ali de impedir a produção de novas tipificações penais pelo 

direito internacional, mas apenas de excluir, da apreciação pelo TPI, os crimes 

não enunciados no Tratado. O Estatuto de Roma não aspira reunir a 

integralidade dos tipos penais internacionais e não pretende ser considerado 

como Código Penal Internacional.  

 A compreensão do Direito Penal Internacional reclama também o 

conhecimento do costume e de outros tratados internacionais. Longe de ser o 

produto final e acabado da disciplina, o Estatuto limita-se a elencar e descrever 

as condutas apreciáveis pelo Tribunal.  

 Neste sentido, oportuna a lição de Marc Henzelin e Robert Roth: 

“O Estatuto de Roma constituiria “a cerimônia de 

fechamento” da revolução do direito penal internacional oriundo da 

segunda guerra mundial e de Nuremberg? Negativamente, não se 

espera do Estatuto o desenvolvimento do direito penal material, mas 

unicamente delimitar com precisão as infrações que recaem sob a 

competência potencial do Tribunal Penal Internacional. O Estatuto 

resulta de um compromisso político, e não do ápice de uma reflexão 

jurídica sobre o estado de um direito costumeiro ao momento de sua 

adoção(...)Positivamente, o Estatuto de Roma descreve as infrações 
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que recaem sob a competência do TPI de maneira relativamente 

precisa, inclusive segundo os padrões penalistas internos”.31  

 Da mesma forma, as condutas anteriores à entrada em vigor do 

Tratado não serão submetidas ao exame da Corte, pois no momento em que 

ocorreram não estavam previstas naqueles tipos penais. Trata-se, aí, do princípio 

da irretroatividade da lei penal, também acessório ao princípio da legalidade, 

referido no artigo 24. 

 Ao contrário dos Tribunais de Nuremberg, Tóquio, Haia (ex-

Iugoslávia e Ruanda) e Arusha (Ruanda), o TPI não se propõe a julgar condutas 

censuradas por outros tratados ou pelo costume internacional. Aproxima-se, 

assim, do ideal de previsibilidade exigido pela norma penal no âmbito interno de 

bom número de ordenamentos jurídicos nacionais.  

 Além disso, ao restringir a competência do tribunal para julgar os 

crimes previstos no Estatuto de Roma, neutraliza-se o inconveniente de se opor 

a indivíduos normas internacionais, concebidas por Estados soberanos e a eles 

dirigidas. Afinal, lembra Henzelin, “regras criadas e compreendidas no interior do 

círculo de Estados não são necessariamente acessíveis ou compreendidas pelos 

indivíduos”32. 

 O artigo 21 do Estatuto do Tribunal Penal Internacional descreve 

o rol de normas que constituiriam o direito aplicável pela Corte, mencionando 

como direito aplicável outras fontes, além do próprio Estatuto, dos documentos 

a ele vinculados conhecidos como Elementos Constitutivos do Crime e 

Regulamento Processual (que descreve as penas aplicáveis).  

                                                 
31 HENZELIN, Mark, op. e loc. cits. 
32 HENZELIN, Marc, op.cit., p. 91. 
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 Este direito aplicável se constitui dos tratados, princípios e 

normas de direito internacional, incluindo os estabelecidos no direito 

internacional humanitário, e os princípios gerais de direito extraídos dos 

ordenamentos jurídicos internos.33 

 Para Carlos Frederico,  

“o costume, os princípios gerais de direito e a analogia 

somente são admissíveis como fontes integradoras in bonam partem, 

encontrando barreira clara na aplicação do Direito Internacional 

Penal à luz do Estatuto de Roma quando o assunto é incriminação, a 

começar pelo princípio da legalidade estrita, ínsito no art. 22 do 

Estatuto, tal como acontece com qualquer Código Penal. 34 

 Ao fazer menção expressa ao princípio nullum crimen sine lege 

no artigo 22, o Estatuto de Roma parece sugerir que o direito aplicável referido 

no artigo 21 deverá operar, quando necessário, como apoio interpretativo, meio 

auxiliar de determinação da norma jurídica, não se tratando de normas 

incriminadoras. 

V. O princípio da legalidade em relação à punição penal. 

 Artigo 23: nulla poena sine lege  

                                                 
33 Art. 21 

Direito Aplicável 

1. O Tribunal aplicará: 

a) Em primeiro lugar, o presente Estatuto, os Elementos Constitutivos do Crime e o Regulamento Processual; 

b) Em segundo lugar, se for o caso, os tratados e os princípios e normas de direito internacional aplicáveis, incluindo os princípios 

estabelecidos no direito internacional dos conflitos armados; 

c) Na falta destes, os princípios gerais do direito que o Tribunal retire do direito interno dos diferente sistemas jjurídicos existentes, 

incluindo, se for o caso, o direito interno dos Estados que exerceriam normalmente a sua jurisdição relativamente ao crime, sempre que esses 

princípios não sejam incompatíveis com o presente Estatuto, com o direito internacional, nem com as normas e padrões internacionalmente 

reconhecidos. 

2. O Tribunal poderá aplicar princípios e normas de direito tal como já tenham sido por si interpretados em decisões anteriores. 

3. A aplicação e interpretação do direito, nos termos do presente artigo, deverá ser compativel com os direitos humanos internacionalmente 

reconhecidos, sem discriminaçao alguma baseada em motivos tais como o gênero, definido no parágrafo 3º do artigo 7º, a idade, a raça, a 

cor, a religião ou o credo, a opinião pública ou outra, a origem nacional, ética ou social, a situação econômica, o nascimento ou outra 

condição. 
34 PEREIRA, Carlos Frederico de Oliveira, op. cit., p.39. 
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Qualquer pessoa condenada pela Corte somente poderá 

ser punida em conformidade com as disposições do presente estatuto.  

 Trata-se, aqui, de consignar o princípio da legalidade em relação 

às penas.35 Já se sabe do caráter imperativo da descrição prévia dos elementos 

constitutivos do crime. A doutrina não é uníssona no sentido de que a 

previsibilidade exigida da conduta delituosa se impõe na mesma medida a sua 

punição. Há quem indague se o respeito ao princípio da legalidade exigiria 

também da lei penal a presciência exata da sanção. 

 Beccaria, em seu sempre atual Tratado Sobre os Delitos e as 

Penas, expressa a convicção de que as leis devem prever as condutas e as penas. 

Este conceito influenciou o texto da Declaração de Direitos do Homem e do 

Cidadão de 1789, cujos artigos 7º e 8º estabelecem que “somente as leis podem 

determinar as penas dos delitos”.36 

 Segundo esta visão clássica do Direito Penal, a pena deverá ser 

estabelecida pelo legislador, com generalidade e abstração, características 

essenciais dos textos que dele emanam. Afinal, ressalta Henzelin, “a percepção 

por um indivíduo de que um comportamento é protegido pelo direito internacional 

não coincide necessariamente com a de que a violação esteja vinculada a uma 

pena”.37  

 Na reflexão contemporânea de Luigi Condorelli, o imperativo de 

previsão da conduta criminosa por um texto internacional ressurge mitigado. 

Para o autor, o respeito ao princípio da legalidade exige tão-somente que o autor 

do crime esteja submetido, no momento em que o ato é perpetrado, a “normas 

                                                 
35 BOURDON, William. La Cour pénale internationale. Paris, Ed. du Seuil, 2000, p.113. 
36 BECCARIA, Cesare. Des délits et des Peines. Paris, Flammarion, 1991, p. 65.  
37 HENZELIN, Marc, op. cit.,  ps. 96 e 97. Tradução livre.  
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jurídicas claras e acessíveis, sejam internas ou internacionais, que estabeleçam ante 

factum uma definição de tal natureza”.38 

 Condorelli sequer menciona a necessidade de prévio 

conhecimento da pena incorrida em caso de infração, o que sugere o 

entendimento de que o princípio da legalidade pode, sim, prescindir da 

descrição, em texto normativo, da penalidade. 

 O artigo 23 do Estatuto de Roma não dá margem a dúvidas 

quanto à anterioridade da previsão das penas, que serão fixadas no Regulamento 

Processual da Corte. Não haverá, perante o TPI, imprevisibilidade da sanção.  

 Este não é o único debate travado no domínio de uma disciplina 

jurídica em formação. Em pleno desenvolvimento, o direito penal internacional 

situa-se na encruzilhada de matérias jurídicas que há muito definiram suas 

respectivas vocações frente às relações sociais que se propõem regular: Direito 

Penal, Direito Internacional, Direito Internacional dos Direitos Humanos. 

 O Direito Penal Internacional ainda define a própria finalidade, 

esquadrinha seu campo institucional, lida com contradições que lhe são 

intrínsecas, delimita seu objeto e seus procedimentos. A recente inclusão do 

princípio da legalidade e de outros princípios gerais de Direito Penal pelo 

Estatuto de Roma (arts 22 a 33), deve ser compreendida como consequência da 

dinâmica de integração entre as referidas disciplinas. É este o tema do capítulo 

seguinte. 

 VI. Legalidade penal e interdisciplinaridade no estudo do 

Direito Penal Internacional: Direito Penal, Direito Internacional, 

Direito Internacional dos Direitos Humanos. 

                                                 
38 CONDORELLI, Luigi. La définition des infractions internationales, in Droit International Pénal, org. Ascensio, H., Décaux, E., Pellet, 

A.. Paris, Pédone, 2000, p.244. 
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 Pretende-se, neste capítulo, revisitar conceitos e finalidades 

essenciais do Direito Penal, do Direito Internacional e do Direito Internacional 

dos Direitos Humanos. O propósito é associar a interseção entre as referidas 

disciplinas e o acolhimento, pelo Estatuto de Roma, de princípios gerais de 

Direito Penal, a exemplo do princípio da legalidade. 

 É finalidade do Direito Penal proteger a sociedade e seus bens 

jurídicos fundamentais como a vida, a integridade física e mental, a honra, a 

liberdade, o patrimônio, os costumes, a paz pública, entre outros.39  Para tanto, o 

Direito Penal organiza-se como um “conjunto de normas que ligam o crime, como 

fato, à pena, como consequência”40. Ao Estado cabe o monopólio do poder de 

punir quando violado o bem jurídico protegido pelo Direito Penal. 

 O Direito Internacional, por sua vez, consiste em preceitos 

disciplinadores das relações entre Estados soberanos. O papel histórico mais 

relevante deste conjunto de normas é a promoção e preservação da harmonia 

entre os integrantes da sociedade estatal41. Os Estados soberanos, como se sabe, 

produzem as normas às quais consentem submeter-se. São, portanto, os próprios 

autores do direito que os têm como respectivos destinatários. Observe-se que o 

Direito Penal dirige-se aos indivíduos e o Direito Internacional aos Estados.  

 O Direito Penal Internacional busca coibir alguns dos crimes 

considerados como de maior potencial ofensivo à humanidade: o crime de 

agressão, ainda não definido plenamente, os crimes de guerra, o crime de 

genocídio e os crimes contra a humanidade propriamente ditos.  

 A disciplina resulta da progressiva consolidação da ideia de 

punibilidade dos autores daqueles crimes. O Direito Penal Internacional 

                                                 
39 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal. São Paulo, Atlas, 1985, 3ª ed., p.25. 
40 MARQUES, José Frederico. Curso de Direito Penal. São Paulo, Saraiva, 1954, v.1, p.11. 
41 Marc HENZELIN, op.cit., p.111. Tradução livre.  
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representa o deslocamento da responsabilidade dos Estados para os indivíduos. 

Para Delmas-Marty, cuida-se da possibilidade de alcançar, com a sanção, “os 

corpos físicos e não apenas os corpos simbólicos dos Estados, mesmo se a 

possibilidade de julgar chefes de Estado (indivíduos, é claro, mas que também 

encarnam o Estado) venha a perturbar um pouco essa diferença”.42  

 O Direito Penal Internacional é de natureza eminentemente 

costumeira, ainda que as normas consuetudinárias tenham sido transpostas em 

textos de tratados internacionais.43 Ele resulta da necessidade de refrear e punir 

violações a normas de natureza humanitária que foram, ao longo do tempo, 

solidificando-se na convicção dos povos como crimes de maior gravidade. A 

disciplina gravita em torno do propósito de reprimir infrações cometidas no 

contexto de conflitos armados, embora no caso dos crimes contra a humanidade 

exista jurisprudência que os vislumbre possíveis também em tempos de paz.44  

 A origem desse Direito remonta ao ano de 1919, quando os 

Estados vencedores da primeira conflagração mundial incluíram no tratado de 

paz, celebrado com a Alemanha, a punição dos responsáveis por crimes de 

guerra. O artigo 227 do Tratado de Versalhes determinava a responsabilização 

do Imperador Wilhelm II pela “ofensa suprema à moralidade internacional e à 

inviolabilidade dos tratados”. Mas a recusa do governo neerlandês de extraditar o 

Imperador frustrou as intenções dos vitoriosos da primeira grande guerra.45 

 A primeira concretização do propósito de punir indivíduos por 

violações a crimes internacionais ocorreria ao final da segunda guerra mundial, 

por meio de dois tribunais internacionais: o Tribunal Militar Internacional, 

instituído para julgar criminosos de guerra alemães, em Nuremberg, e o Tribunal 

                                                 
42 DELMAS-MARTY, Mireille. Os Crimes Internacionais Podem Contribuir Para o Debate entre Universalismo e Relativismo de Valores? 

In Crimes Internacionais e Jurisdições Internacionais, org. DELMAS-MARTY, M. e CASSESE, A. São Paulo, Manole, 2004, p.62. 
43 HENZELIN, Marc, op.cit., p. 112. 
44 DELMAS-MARTY, op.cit., p. 65. Trata-se da sentença proferida pelo Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia no caso Tadic.  
45 CASSESE, Antonio, International Law. Oxford, Oxford University Press, 2ª ed., 2005, p.454.  
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Militar Internacional para o Extremo Oriente, que julgou líderes e políticos 

japoneses acusados de sérias violações ao Direito Internacional.46 

 Entre as múltiplas críticas lançadas contra esses tribunais do pós-

guerra, destaca-se aquela relativa à inadequação dessas cortes ao princípio da 

legalidade, objeto deste estudo. Em favor dessas jurisdições penais 

internacionais, atribui-se o papel histórico de retirar da competência dos Estados 

o monopólio de julgar crimes internacionais, que até então constituía a regra.47 

 Ao expirar o período conhecido como Guerra Fria, no início dos 

anos 1990, o mundo bipolar se dissipou, e as duas grandes potências perderam o 

controle sobre regiões que estavam sob sua esfera de influência. Esse fenômeno, 

associado ao nacionalismo que reemergia vigorosamente, resultou em conflitos 

internacionais e guerras civis. Assim ocorreu, por exemplo, na dissolução da 

antiga Iugoslávia e no conflito étnico em Ruanda.48 

 Atento a tais fatos, o Conselho de Segurança das Nações Unidas 

invocou como resposta a prerrogativa expressa no capítulo VII da Carta das 

Nações Unidas de adotar medidas restauradoras da paz e da segurança 

internacionais. Nestes termos, decidiu por estabelecer, em 1993, o Tribunal 

Penal Internacional para a ex-Iugoslávia (TPIY), e, em 1994, o Tribunal Penal 

Internacional para Ruanda (TPIR).49 

 Sobre os tribunais do pós-guerra pesam críticas severas, como a 

de que foram tribunais ex-post factum, violadores do princípio da reserva legal, 

jurisdições constituídas por vencedores contra vencidos. A este respeito, 

merecem destaque as palavras de Antonio Cassese: 

                                                 
46  Idem. 
47 Idem. 
48 CASSESE, Antonio,  op.cit., p. 455. 
49 CASSESE, Antonio,  op.cit., idem. 
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“O maior inconveniente dos dois Tribunais 

internacionais foi que na prática foram compostos de juízes indicados 

por cada uma das 4 potências e agiram sob as instruções de cada um 

desses Estados. O TMI de Nuremberg admitiu sua realidade jurídica 

quando estatuiu que “a composição do Estatuto foi o exercício do 

poder legislativo soberano dos países aos quais o Reich alemão 

incondicionalmente se rendeu; e o inquestionável direito desses 

países de legislar para os territórios ocupados foi reconhecido pelo 

mundo civilizado... As potências signatárias criaram este Tribunal, 

definiram o direito a ser administrado e traçaram regulações sobre a 

conduta apropriada para este Tribunal. Ao fazer isso, fizeram em 

conjunto o que qualquer uma delas teria feito individualmente; 

portanto não se poderá duvidar que qualquer nação tem o direito de 

instituir cortes especiais para administrar o direito.” (at. 218) 50 

 O contraponto à opinião de que os tribunais militares teriam 

contornado o princípio da legalidade penal é a ideia de que as condutas ali 

julgadas já haviam sido desaprovadas anteriormente por tratados internacionais, 

como a Convençao de Genebra, de 1864, as Convenções da Haia sobre o direito 

da guerra, de 1899 e 1907, ainda que a censura não tivesse assumido, à luz de 

tais textos, a forma de lei penal. 

 Quanto aos tribunais especiais ad hoc, a responsabilidade penal 

individual havia sido prevista pelas Convenções de Genebra, de 1949, e pela 

Convenção sobre a repressão ao crime de Genocídio, de 1948. À luz de tais 

textos, o processo penal deveria correr perante as jurisdições nacionais dos 

Estados-partes nos tratados. 

 Não estão isentos de críticas, contudo, os tribunais ad hoc 

instituídos pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas para julgar graves 

                                                 
50 CASSESE, Antonio, op.cit., p. 454. 
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violações ao direito humanitário. Sobre os tribunais especiais para a ex-

Iugoslávia e para Ruanda, crava-se, com frequência, o estigma da seletividade 

política do Conselho de Segurança, que por algum motivo elegeu certas regiões 

e ignorou outras.51 

 Mas uma nova ruptura com o modelo das jurisdições penais 

estaria por vir. Ela ocorreria mais tarde, em 1998, com a conclusão do Estatuto 

de Roma para o Tribunal Penal Internacional. O novo Tribunal, com 

competência para julgar “os mais graves crimes de interesse da comunidade 

internacional”, exercerá sua jurisdição quando o ato criminoso tiver sido 

perpetrado no território de um Estado-parte no Estatuto, ou quando a pessoa 

acusada tiver a nacionalidade de um desses Estados. 

 A jurisdição do Tribunal é complementar às jurisdições 

nacionais, às quais se reconhece prioridade no processamento e julgamento de 

crimes ocorridos em seus respectivos territórios. Segundo o artigo 17 do 

Estatuto, a Corte não apreciará um caso que tenha sido objeto de investigação ou 

processo por autoridades nacionais. Somente quando um determinado Estado-

parte no Estatuto não possa ou não queira exercer a própria jurisdição é que essa 

competência se deslocará para o Tribunal Penal Internacional. A 

complementaridade em relação aos Estados é expressão de respeito à ideia de 

soberania estatal. Não poderia ser diferente, uma vez que o Tribunal operará na 

base da cooperação entre os Estados.  

 Em face dessas novas bases institucionais, atentas a princípios 

consagrados pelo Direito Internacional e pelo Direito Penal, o TPI reponta como 

esperança de uma justiça penal finalmente equitativa. Trata-se de jurisdição 

                                                 
51 CASSESE, Antonio, op.cit., p. 455 e 456.  No mesmo sentido, PIOVESAN, Flavia. Direitos Humanos e Justiça Internacional. São Paulo, 

Saraiva, 2006, p. 47. 
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vocacionada à universalidade que, ao contrário de suas antecessoras, não pretere 

competências estatais. 

 A consolidação, no Estatuto de Roma, de princípios gerais de 

Direito Penal (arts 22 a 33), entre os quais o princípio da legalidade penal, 

inscreve-se neste quadro evolutivo. A definição dos crimes internacionais não é 

impositiva aos Estados. Os crimes da competência do Tribunal foram definidos 

mediante exaustiva negociação entre os Estados-partes no Estatuto de Roma. 

Não haverá julgamento pelo TPI de condutas anteriores à entrada em vigor do 

tratado que o instituiu, pelo que não há falar em jurisdição ex post factum.  

 Assim procedendo, os negociadores de Roma contribuíram para 

o aperfeiçoamento da justiça penal internacional e para sua dissociação do 

estigma de justiça de vencedores contra vencidos, com propósitos retributivos.  

 É possível entrever, portanto, o Estatuto de Roma como fruto 

maduro do desenvolvimento do Direito Penal Internacional, ou até mesmo como 

uma etapa de rompimento com o modus operandi das cortes anteriores, uma vez 

que operam mediante cooperação entre Estados e não são impostas à revelia 

destes.  

 Embora o percurso da justiça penal internacional sugira uma 

lógica evolutiva, o romantismo deve ceder a ponderações realistas. O tratado 

constitutivo do TPI foi, acima de tudo, o resultado de acordos entre vontades 

políticas, acertos entre práticas recorrentes no plano internacional e princípios 

consolidados no âmbito do Direito Penal dos Estados.  

 Não se deve ignorar o fato de que o Tribunal Penal Internacional 

seja o produto de ajustes entre soberanias. O ânimo cooperativo das Partes 

Contratantes, no Estatuto de Roma, com uma nova jurisdição penal, depende da 

percepção que possam ter do respeito a seus ordenamentos jurídicos internos, 
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aos limites de seu consentimento. Segundo este ponto de vista, a edificação do 

TPI emerge não tanto como resultado da arquitetura do ideal, mas como obra da 

engenharia do possível.  

 Refletindo sobre o Direito Penal Internacional, Bruno Simma e 

Andreas Paulus o qualificam como um crescente “acordo entre direitos 

internos”.52 Esta foi, sem dúvida, a dinâmica adotada nas negociações do 

Estatuto de Roma. E é neste cenário que se consuma o prestígio do princípio da 

legalidade penal. 

VI.1. O Direito Internacional dos Direitos Humanos e o 

Direito Penal: do antagonismo à comunhão de 

finalidades. 

 O sistema de proteção dos direitos humanos nasceu da tentativa 

de impor limites ao poder do Estado sobre o indivíduo. A Declaração Universal 

dos Direitos do Homem, da ONU, de 1948, foi uma resposta da nova ordem 

internacional às atrocidades da segunda grande guerra, introduzindo o conceito 

contemporâneo de direitos humanos. Nesta nova perspectiva, a entidade estatal 

figura como maior ameaça.  

 Já o Direito Penal surge, em movimento inverso, nas palavras de 

William Schabas, como “uma das manifestações mais flagrantes da repressão 

estatal”.53 No contexto de um contencioso penal, os direitos humanos atuam, 

tradicionalmente, como medidas “destinadas a corrigir o equilíbrio entre indivíduo 

e Estado”.54 São normas de amparo àquele que está no polo passivo do processo, 

                                                 
52 SIMMA, Bruno, PAULUS, Andreas, Le rôle relatif des diferentes sources du droit international pénal (dont les príncipes généraux de 

droit) in Droit International Pénal, org. ASCENSIO, H. DECAUX, E., PELLET, A., Paris, PEDONE, 2000, p.63 
53 SCHABAS, William. Droit pénal international et droit international des droits de l´homme: faux frères?  in Le droit pénal à l´épreuve de 

l´internationalisation. org. HENZELIN, Marc e ROTH, Robert. Paris, LGDJ, Genebra, E. Georg, Bruxelas, Bruylant, 2002, p.165 
54 Idem. 
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como “o direito ao advogado, a proibição de atrasos abusivos, o direito ao silêncio e 

o direito à apelação”. 55 

 As garantias processuais sempre estiveram entre as tentativas 

articuladas pelos defensores dos direitos humanos de resguardar as pessoas do 

arbítrio do Estado. Também as garantias materiais como o princípio da 

presunção de inocência e o princípio da legalidade (nullum crimen, nulla poene 

sine lege), aqui examinado, integram, historicamente, a disciplina dos direitos 

humanos.  

 O diálogo existente entre os dois ramos do direito, o Direito 

Penal e os direitos humanos, sempre foi pontuado pela desconfiança, o que se 

deve em particular àquela que constitui a principal ferramenta do direito penal, a 

restrição da liberdade humana. Nessa linha, Schabas recorda a histórica 

oposição oferecida pelos entusiastas dos direitos humanos à detenção carcerária, 

ao castigo corporal, à pena de morte. Integram este discurso a demanda por 

tratamento humanitário aos detidos e a crença na reabilitação dos indivíduos. 56  

 Em princípio, portanto, o Direito Internacional dos Direitos 

Humanos e o Direito Penal seriam disciplinas confrontantes. Ao longo do 

tempo, acabaram tornando-se complementares, levando Schabas a vislumbrar 

entre ambas uma “relação dialética”.  

 A relação entre Direito Penal e Direito Internacional dos Direitos 

Humanos teria ficado, segundo Schabas, no centro de uma reviravolta quase 

revolucionária. A luta contra a impunidade, o direito das vítimas a uma 

reparação, o anseio de investigar, julgar, reprimir e punir graves violações de 

direito passaram a integrar a pauta dos defensores dos direitos humanos. O 

                                                 
55 Idem. 
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enfoque dos defensores dos direitos humanos teria dessa forma se deslocado do 

acusado para a vítima.  Nas palavras do autor: 

“Doravante, o aparelho repressivo do Estado tornou-se 

garantidor dos direitos humanos. O policial, o militar, o procurador 

tornam-se de repente aliados capitais do movimento de proteção dos 

direitos do homem que antes os considerava os maiores adversários. 

Rapidamente, a luta contra a impunidade torna-se a palavra de 

ordem do movimento de defesa dos direitos humanos.”57 

 Assim é que, anota William Schabas, duas disciplinas outrora 

colidentes tornam-se vertentes de um mesmo movimento. 

 Os direitos humanos operaram durante muito tempo como 

contraponto ao ímpeto punitivo da sociedade e do Estado. Numa certa curva da 

História, entretanto, os direitos humanos e o Direito Penal passaram a gravitar 

em torno da ideia de reparação e consolo da vítima dos crimes que, por razões 

históricas, acabaram considerados como os de maior gravidade. Neste momento, 

adverte Schabas, o risco é o de que um sistema outrora protetivo acabe 

contaminado pela lógica punitiva e por vezes retributiva do outro. 

 A aproximação entre as duas disciplinas não ficou evidenciada 

somente no plano das instituições penais. O fenômeno é visível também no 

âmbito das cortes propriamente ditas de proteção de direitos humanos.58 

                                                 
57 SCHABAS, William, op.cit.,p.166. 
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 Vale recordar o julgamento do caso Gomes Lund e outros, 

conhecido também como Guerrilha do Araguaia, pela Corte Americana de 

Direitos Humanos. A demanda se referia à responsabilidade do Estado pela 

detenção arbitrária, tortura e desaparecimento forçado de setenta pessoas, entre 

membros do Partido Comunista do Brasil e camponeses. Os crimes teriam 

ocorrido em decorrência da ação militar empreendida, entre 1972 e 1975, com o 

objetivo de erradicar a guerrilha que se insurgia contra o regime, no país.  

 Na sentença, a Corte de São José da Costa Rica insiste na 

responsabilidade do Estado brasileiro em julgar e punir os responsáveis pelos 

crimes ali cometidos. Trata-se de Corte, a de São José da Costa Rica, voltada ao 

amparo de direitos humanos que, apoiando-se no artigo 2º da Convenção 

Americana de Direitos Humanos59, impõe ao Estado brasileiro obrigações de 

natureza penal.  

 Assim, embora na origem guardem entre si certo antagonismo, o 

sistema de proteção dos direitos humanos e o Direito Penal vêm, 

progressivamente, reforçando seus laços, o que é benfazejo.  

VII. Síntese conclusiva. 

                                                                                                                                                         

58 PIOVESAN, Flávia, professora de Direito Constitucional e Direitos Humanos na PUC/SP, nos seus 
livros, “Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional,” Max Limonad Editor, 4ª ed., 
prefácio de Fábio Konder Comparato, e “Temas de Direitos Humanos”, Max Limonad Editor, prefácio 
de Henry Steiner, cuida com cientificidade e zelo da proteção internacional dos direitos humanos. 
Antônio Augusto Cançado Trindade, na apresentação do primeiro – “Direitos Humanos e o Direito 
Constitucional Internacional,” deixa expresso que um dos méritos do livro “reside precisamente em 
sua abordagem temática dos direitos humanos a partir tanto do direito internacional como do 
direito constitucional, interligados e não mais contrapostos, como no passado.”  

59 Art. 2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, dito Pacto de São José da Costa Rica:  

Dever de adotar disposições de direito interno: 

Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no artigo 1 ainda não estiver garantido por disposições legislativas ou de outra natureza, 

os Estados-partes comprometem-se a adotar, de acordo com as suas normas constitucionais e com as disposições desta Convenção, as 

medidas legislativas ou de outra natureza que forem necessárias para tornar efetivos tais direitos e liberdades. 
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 Incontáveis são as menções a Nuremberg e a Tóquio como 

tribunais de exceção, justiça retributiva de vencedores contra vencidos60. Sobre 

os tribunais especiais para a ex-Iugoslávia (1992) e para Ruanda (1994), 

instituídos pelo Conselho de Segurança, além do incômodo aspecto seletivo que 

norteou as escolhas das Nações Unidas, também não há unanimidade sobre a 

atenção que prestaram ao princípio da legalidade penal.  

 As jurisdições penais internacionais têm, contudo, o mérito de 

representar, desde a origem, a garantia de proteção efetiva do ser humano, 

rompendo com a cultura da impunidade e relegando ao anacronismo a ideia de 

que as relações entre Estado e pessoas sob sua jurisdição devessem estar 

confinadas ao domínio reservado das competências nacionais. Essas instituições 

impuseram obstáculos à violação dos direitos humanos sob o manto da 

soberania.61  

 O processamento de crimes por instâncias internacionais, como 

se sabe, não opera sem entraves. Ao contrário das instituições penais internas, 

que contam com a mão forte da autoridade estatal a garantir-lhes efetividade, as 

jurisdições penais internacionais dependem da cooperação dos Estados.  

 As assimetrias reais entre os membros de uma sociedade 

descentralizada, cuja igualdade não vai além do plano formal, impõem 

obstáculos ao ideal de universalidade da justiça penal.  

 É também particularmente intrincada a missão de uniformizar 

conceitos jurídicos. A tarefa se apresenta desafiadora num ramo sensível como o 

Direito Penal, matéria essencialmente coercitiva, que repercute sobre um dos 

bens mais caros aos seres humanos, a liberdade. 

                                                 
60 Neste sentido, JIMENEZ DE ASÚA, Luís. Tratado de Derecho Penal, Tit. III, t. II, p. 1253 e segs. e HUNGRIA, Nelson, Comentários ao 

Código Penal. Rio de Janeiro, Forense, 1958, 4ª ed. tomo 1, v.1., p.31. 
61 Droits de l´homme et juridictions pénales internationales. Séminaires ítalo-tunisiens (Tunis-Rome), mai-novembre 2009. Claudio 

ZANGHÌ e Rafaâ BEM ACHOUR. Giuffrè Editore, p.VII-IX. Apresentação dos trabalhos. 
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 O princípio da legalidade penal ilustra com perfeição a 

complexidade daquela tarefa. Desde 1947, a comunidade internacional se 

empenha em delimitar o conceito de anterioridade de suas leis penais. O 

conhecimento prévio do que é ou não censurado pelo Direito é condição 

almejada por toda ordem jurídica. O que parece menos simples é o consenso, na 

esfera internacional, sobre o grau de previsibilidade a ser exigido das ações 

criminosas e do castigo que lhes é reservado.  

 Entre as indagações que subsistem, há mais de meio século, está 

a questão de saber se a prévia definição de valores por normas internacionais 

satisfaz o princípio da legalidade. Qual seria o denominador comum sobre a 

descrição dos elementos constitutivos das condutas criminosas e a divulgação 

das consequências das transgressões? 

 No âmbito restrito do Estatuto de Roma, encontrou-se um ponto 

de entendimento. O artigo 22 do Tratado dispõe que os crimes de competência 

da Corte são exclusivamente os que estão previstos naquele contexto normativo. 

O artigo 23 deixa explícito que a exigência de definição prévia não se limita à 

conduta criminosa, mas se estende também às penas. O Direito Internacional 

não fica impedido de tipificar novas condutas, mas o Tribunal Penal 

Internacional não será competente para julgar outros crimes. 

 A fórmula encontrada pelos negociadores da Conferência de 

Roma decorre do comprometimento de bom número de Estados com a 

construção de uma cultura jurídica comum, um esforço tão árduo quanto 

imprescindível a uma sociedade internacional que demonstra crescente empenho 

em conduzir-se à luz do Direito.  

 Certo é que, vale acentuar, o Estado de Direito, Estado 

Democrático de Direito, que se confunde com Estado Constitucional, tônica do 
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constitucionalismo pós-positivismo, em que as novas Constituições “acentuam 

a hegemonia axiológica dos princípios, convertidos em pedestal normativo 

sobre o qual assenta todo o edifício jurídico dos novos sistemas 

constitucionais,”62expande-se por todo o direito, influenciando-o, 

constitucionalizando-o, fenômeno do qual o Direito Internacional não constitui 

exceção.     

 

                                                 

62 BONAVIDES, Paulo, “Curso de Direito Constitucional”, Malheiros Editores, 16ª edição, p. 264. 


