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inicialmente aborda a criação dos Tribunais Ad hoc, os quais  constituíram 
o primeiro passo para uma jurisdição universal. Em seguida, trata da 
criação do Tribunal Penal Internacional, do seu papel para a consolidação 
desse tipo de jurisdição, frente à comunidade internacional, bem como sua 
aplicação no ordenamento brasileiro. Ademais, será discutida a existência 
de falhas do Tribunal no sentido de cumprir a legalidade disposta de 
forma explícita no Estatuto de Roma, que o rege. Por fim, o trabalho tem 
por fito destacar a relevância internacional do Tribunal Penal 
Internacional, considerando-se as violações de direitos humanos na 
modernidade. 

Palavras-chave: Tribunal Penal Internacional, princípio da legalidade, 
inconstitucionalidade, jurisdição universal. 

 

Abstract: The following article analyzes the International Criminal Court 
under the legality principle. With this intent, by exploratory methods and 
bibliographical research, the study approaches firstly the creation of the 
Ad hoc Courts, since they were the first step to an international 
jurisdiction. Then, the creation of the International Criminal Court, it is 
importance to the consolidation of this type of jurisdiction facing the 
international community and it is application to the brazilian ordering are 
examined. Next, the article Will discuss the Court's flaw on accomplishing 
the legality that is disposed on the Statute of Rome. Besides, the work 
highlights the Court's importance facing the modernity's human rights 
violations. 

Keywords: International Criminal Court, principleoflegality, 
unconstitutionality, universal jurisdiction. 

 

Resumen: El alcance de este artículo es el análisis de la Corte Penal 
Internacional a la luz del principio de legalidad. Con esta intención, 
mediante una metodología exploratoria y la investigación bibliográfica y 
documental, se aborda inicialmente la creación de los Tribunales Ad Hoc, 
que constituyeron el primer paso hacia una jurisdicción universal. A 
continuación, se trata de la creación de la Corte Penal Internacional, su 
papel en la consolidación de este tipo de jurisdicción, ante la comunidad 
internacional, así como su aplicación en el sistema jurídico brasileño. 
Además, se discutirá el incumplimiento por parte de la Corte de la ley 
explícitamente establecida en el Estatuto de Roma, que la rige. Por último, 
la obra tiene por objeto poner de relieve la importancia internacional de 
la Corte Penal Internacional que examina las violaciones de los derechos 
humanos en la modernidad. 

Palabras-clave: Corte Penal Internacional, principio de legalidad, 
inconstitucionalidad, jurisdicción universal. 

 

 

 

 

Introdução 

Ao longo do século XX, diversos acontecimentos geopolíticos marcaram a 
comunidade internacional. As duas grandes guerras geraram diversos 
desenvolvimentos econômicos e militares, novas potências globais surgiram e 
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ganharam terreno sob a destruída Europa. Todavia, esse desenvolvimento teve 
como custo violações humanas em proporções jamais vistas, principalmente no que 
tange ao regime nazista.  

A comunidade internacional estava no início do processo de globalização, que 
torna as fronteiras físicas entre os países progressivamente dispensáveis por meio 
da internet e da tecnologia. Assim, as ações dos Estados Nacionais começaram a 
afetar gradualmente o globo como um todo, não apenas sua própria população, sua 
economia ou seu território. 

Dessa forma, a partir da integração e da interdependência internacional e das 
mudanças acarretadas pelas duas grandes guerras, viu-se necessária a instituição de 
uma jurisdição universal que tutelasse os bens jurídicos no plano geral. Para que 
essa jurisdição fosse alcançada, a comunidade internacional precisou percorrer um 
caminho composto pelos chamados Tribunais Ad hoc, os quais constituíram a 
primeira tentativa de universalização jurisdicional. 

Além da finalidade de instituição de uma jurisdição competente para julgar a 
partir daquele momento, havia a evidente necessidade de julgar também os crimes 
cometidos durante a 2ª Guerra Mundial, visando não perpetuar a impunidade. 

Nesse ínterim, por meio de metodologia exploratória e pesquisa bibliográfica 
e documental, será analisada, no presente estudo, a forma, como os Tribunais Ad 
hoc, apesar das falhas, atuaram como propulsores da constituição de uma jurisdição 
universal por meio do Tribunal Penal Internacional, regido pelo Estatuto de Roma. 
Por outro giro, serão analisadas, ainda, as influências do Estatuto em tela no direito 
penal brasileiro, tendo em vista ser o Brasil um de seus signatários. 

Por fim, ao longo do texto, o Tribunal Penal Internacional e o Estatuto de Roma 
serão analisados à luz do princípio da legalidade. O trabalho busca ressaltar o modo 
como esse princípio está presente de forma explícita no Estatuto em questão, e as 
controvérsias ao ser aplicado em alguns pontos, v.g., em relação aos crimes de 
genocídio. 

 

1. Tribunais penais Ad hoc 

Os Tribunais Penais Ad hoc surgiram no contexto pós Segunda Guerra Mundial 
como meio de suprir o ainda não estabelecido Tribunal Penal Internacional. Diante 
da necessidade de julgar as atrocidades cometidas contra a humanidade durante a 
guerra, foram instaurados, com Nuremberg, os Tribunais Ad hoc, os quais julgam os 
crimes internacionais mais graves – por exemplo, genocídio, crimes de guerra e 
crimes contra humanidade (CICV, 2010). 

Esses Tribunais, criados pela comunidade internacional, têm caráter 
transitório e são determinados para resoluções de casos concretos. Após o 
julgamento do contexto específico para o qual são criados, o funcionamento e o 
trabalho do Tribunal são encerrados (TAQUARY, 2008). 

A Organização das Nações Unidas estabeleceu tribunais para julgamento e 
para punições de crimes de guerra, objetivando a manutenção da paz no âmbito 
geopolítico e humanitário. Impera salientar, contudo, que o Conselho de Segurança 
das Nações Unidas (CSNU), por meio de resoluções, tem competência para adotar 
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medidas que atuem na defesa da paz e da segurança internacional. O CSNU, por sua 
vez, como órgão de caráter decisório, obriga o cumprimento das determinações do 
Conselho, por meio das resoluções aprovadas por unanimidade de seus membros 
fixos, incluindo a criação de Tribunais Ad hoc, como os tribunais da antiga Iugoslávia, 
de Ruanda e Serra Leoa (TAQUARY, 2008). 

Os tribunais de Nuremberg e de Tóquio, por outro giro, foram estabelecidos 
por meio de acordos resultantes da soberania advinda dos Estados Vencedores da 
Segunda Guerra Mundial, em vista disso, são chamados, pejorativamente, de 
“Tribunais dos Vencedores”. 

De acordo com Robert Houghwout Jackson, Juiz Adjunto da Suprema Corte 
Americana e Promotor-Chefe pelos Estados Unidos da América no Tribunal Militar 
Internacional em Nuremberg, “pela primeira vez, quatro grandes nações entram em 
acordo, não somente sob o princípio da responsabilidade por crimes de guerra e 
outros delitos, mas também pelo princípio da responsabilidade individual por 
crimes cometidos contra a Paz”. 

Esses tribunais não obtiveram os resultados esperados em estabelecer 
parâmetros de jurisdição universal, tampouco aprimoraram as tipificações que 
julgaram. São, pois, criticados em diversos âmbitos pela doutrina em virtude das 
violações aos princípios da anterioridade, do juiz natural e – como demonstraremos 
adiante – do princípio da legalidade. 

 

1.1.  Críticas aos Tribunais Ad hoc 

Evidenciam-se questões controvérsias entre os chamados “Tribunais dos 
Vencedores” e o princípio da legalidade, sobretudo com relação ao respeito dos 
enunciados pelos quais [não deve ser estabelecida] “lei posterior aos fatos” e “não 
há crime e não há pena sem lei que os estabeleça”.  

O nullum crimen et nulla poena sine legen constitui, portanto, uma garantia 
para os cidadãos, devidamente cientes de quais sejam as condutas correspondentes 
aos fatos típicos e antijurídicos e, pois, capazes evitá-las, não tendo sua liberdade 
arbitrariamente cerceada pelo Estado. Por essa óptica, compreende-se que a falta de 
positivação dos atos em questão conduz à impossibilidade de julgamento, visto que 
não constituíam tipos penais quando foram cometidos.  

É importante destacar, a despeito da crítica exposta, que a positivação e que a 
consolidação de direitos, no âmbito internacional, se dão de forma lenta e gradual. 
Depois da Primeira Grande Guerra, ficou claro que os acontecimentos da Segunda 
Guerra consistiam em crimes. 

No decorrer da obra “The Nuremberg Legacy: How the Nazi War Changed the 
Course of History”, relata-se o conhecimento dos líderes nazistas sobre o caráter 
delitivo de suas ações. Dessa forma, compreende-se que esses líderes não 
necessitavam de proibições expressas de estatutos ou de tratados internacionais 
criminalizando a invasão de outros territórios europeus. Isso posto, considera-se 
como núcleo da questão o conhecimento da ilicitude, e não de quais leis estavam 
sendo quebradas (EHNRENFREUND, 2007). 
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Outra crítica a esses Tribunais é a tipificação e o julgamento apenas dos crimes 
cometidos pelas nações que perderam a guerra. Destaca-se, nesse caso, a decisão 
norte americana que culminou no lançamento das bombas atômicas nas cidades 
japonesas Hiroshima e Nagazaki. Essa medida militar foi tomada de forma 
estratégica mascarando o intuito de testar uma nova arma e de mostrar ao mundo 
seu poderio bélico com o pressuposto de terminar a guerra – ação, por sua vez, não 
julgada. 

Esse apontamento cabe, aos Tribunais de Tóquio e Nuremberge àqueles 
criados pelo CSNU, conquanto os Estados Nacionais componentes dos membros 
permanentes do órgão em tela são, em sua maioria, os vencedores da 2ª Guerra.  

Depreende-se, portanto, a parcialidade na formação desses tribunais, visto que 
a aprovação necessita de unanimidade de votos dos membros permanentes desse 
Conselho. Com isso, Estados Unidos, Inglaterra, França, China e Rússia 
determinariam os tribunais estabelecidos. Nesse ponto, compreende-se o 
monopólio das decisões do Conselho e dos tribunais – afirmação exemplificada pela 
não representação do continente africano na votação, embora uma das resoluções 
tenha determinado a criação do Tribunal Ad hoc para Ruanda e para Serra Leoa. 

Então, por serem constituídos por pessoas leigas e não aleatórias, os Tribunais, 
feriam princípios do Direito, como da imparcialidade, do juiz natural, do devido 
processo legal, dentre outros, recebendo, por conseguinte, diversas críticas. 

 

1.2.  Contribuições jurídicas dos Tribunais Ad hoc 

Como apresentado anteriormente, os Tribunais Militares de Nuremberg e de 
Tóquio não constituíram uma jurisdição universal. Por isso, a Comunidade 
Internacional percebeu a necessidade de uma jurisdição que alcançasse a todos os 
indivíduos, inclusive os que atuam em nome do Estado e até mesmo os Chefes de 
Estado. Esse alcance visava a tipicidade penal, com a previsão de sanção, em relação 
à lesões aos direitos humanos, aos humanitários e às normas de direito 
internacional. 

A partir disso, fala-se do começo da consolidação da responsabilidade objetiva, 
tencionando acabar com a impunidade de Chefes de Estado. Por essa lógica, as 
pessoas seriam julgadas por suas condutas omissivas ou comissivas, atinentes a 
violações de direitos humanos. Antes dos Tribunais Ad hoc, apenas os Estados eram 
punidos perante a comunidade internacional e, por conseguinte, a pessoa física não 
recebia sanção. 

Os Tribunais Criminais criados pelas resoluções do CSNU, ampliaram o 
conceito de jurisdição universal e de cooperação internacional. Assim, corroborou-
se a compreensão de que os crimes que constituem graves violações aos direitos 
humanos e humanitários, devem ser punidos independente do território. 

Apesar das opiniões negativas, esses Tribunais são considerados a base de 
conciliação de um sistema positivado de proteção ao Direito Humanitário, 
independentemente de território ou nacionalidade, ou seja, do Tribunal Penal 
Internacional (TPI). 
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2. A formação do Tribunal Penal Internacional 

Na obra “El Derecho Penal Internacional”, compreende-se o direito 
internacional como uma forma de proteção aos bens jurídicos mais importantes, 
considerados vitais na ordem internacional, garantindo-se segurança contra as mais 
graves formas de agressão (GIL, 2016). Não obstante, vale citar a natureza de ultima 
ratiodo direito penal internacional, somente aplicado devido à ausência ou à 
insuficiência do direito interno. 

Aplica-se, também, a Responsabilidade Penal do Estado, baseada em uma 
ordem jurídica internacional. Esse entendimento dispõe que em caso de lesão a 
direitos ou interesses de um sujeito de direito internacional em relação a outro, em 
virtude de obrigação entre eles assumida, possa existir a previsão de um mecanismo 
jurídico de responsabilização (DIHN; DAILLIER; PELLET, 2003). 

Entre 1996 e 1998, após diversas propostas ineficientes, ocorreu a 
Conferência Diplomática de Plenipotenciários das Nações Unidas sobre o 
Estabelecimento de um Tribunal Penal Internacional (TPI). Por meio da Resolução 
52/160 da Assembleia Geral da ONU, foi estabelecido o Estatuto de Roma que 
constitui as disposições do Tribunal Penal Internacional, aprovado por 120 votos a 
favor, 7 contrários e 21 abstenções.  

O preâmbulo do Estatuto estabelece o Tribunal Penal Internacional como 
atuante com caracteres de permanência e de independência no âmbito do sistema 
das Nações Unidas, diferenciando-se dos tribunais Ad hoc, que não determinavam a 
previsão da competência dos julgados e nem da individualização das penas. 

 A jurisdição do TPI é com relação aos crimes de maior gravidade e que afetam 
a comunidade internacional no seu conjunto, excluindo as dúvidas em relação à 
imparcialidade política por se localizar em Haia. Ademais, ele é complementar às 
jurisdições penais nacionais, garantindo o respeito à efetivação da justiça 
internacional.  

O órgão analisado atua conforme o princípio do juiz natural, contudo, falha em 
alguns pontos com relação à legalidade. As falhas serão explicitadas adiante, ao 
tratarmos neste trabalho sobre a apuração e sobre a punição dos crimes graves que 
preocupam a comunidade internacional por ameaçarem o bem estar geral. É válido 
salientar, que o TPI somente interfere nos casos em que a justiça nacional não tenha 
interesse ou meios para julgar. 

A consolidação da responsabilidade objetiva, iniciada pelos Tribunais Ad hoc, 
é pacificada pelo artigo 27 do Estatuto, o qual dispõe sobre a possibilidade de 
qualquer pessoa ser submetida à jurisdição do Tribunal Penal Internacional ao 
praticar os crimes dispostos juridicamente, independentemente de sua qualidade 
oficial. Compreende-se, portanto, a pacificação da condição de Chefe de Estado como 
não excludente de responsabilidade penal (MELLO, 2009). 

O Estatuto apresenta, além do preâmbulo, treze partes, quais sejam: 1. 
Estabelecimento do tribunal. 2. Jurisdição, admissibilidade e direito aplicável. 3. 
Princípios gerais de direito penal. 4. Composição e administração do tribunal. 5. 
Investigação e ajuizamento. 6. O julgamento. 7. Investigação e ajuizamento. 8. 
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Apelação e revisão. 9. Cooperação judicial e assistência judicial. 10. Assembleia de 
Estados. 11. Financiamento. 12. Execução. 13. Cláusulas finais (BRASIL, 2002). 

O TPI, além disso, é composto por quatro órgãos: a Presidência e as Seções, 
como órgãos julgadores, a Promotoria, como órgão acusatório, e a Secretaria como 
órgão administrativo (BRASIL, 2002).  

Outra particularidade é a determinação de que para exercer a jurisdição, deve-
se seguir as cláusulas previstas nos artigos 11 e 12. O artigo 11 trata da ratione 
temporis, a qual determina a sujeição à jurisdição do TPI apenas dos crimes 
cometidos após sua entrada em vigor. Já o artigo 12, apresenta as condições prévias 
ao exercício da jurisdição (BRASIL, 2002). 

Impera ressaltar que o TPI é composto por 18 magistrados, eleitos com 
mandato de 9 anos cada, pela Assembleia dos Estados-Partes, especificada no artigo 
36 do Estatuto, não ferindo, dessa forma, o princípio do juiz natural. Esses 
magistrados, segundo o mesmo artigo, seguem os requisitos de idoneidade moral, 
de imparcialidade, de integridade, dentre outros. O Estatuto trata, também, da 
obrigatoriedade das qualificações exigidas para o exercício judiciário nos cargos de 
altas funções em seus respectivos países (BRASIL, 2002). 

Cabe apontar, ainda, que a competência territorial do TPI abrange os Estados 
Nacionais que ratificaram o Estatuto. Contudo, não se exclui a possibilidade da 
extensão a outros Estados, em razão da segurança e da humanidade. Quanto aos 
crimes julgados pelo TPI, versam os artigos 5, 6, 7, 8 e 9 do Estatuto sobre delitos 
cometidos contra bens jurídicos de cunho internacional. Trata-se, portanto, dos 
crimes de genocídio, dos crimes contra humanidade, dos crimes de guerra e dos 
crimes de agressão.  

Segundo Carlos Augusto Canêdo Gonçalves (1988, p.239), os crimes contra a 
humanidade se referem “à proteção de direitos fundamentais, que, por suas 
dimensões e amplitude, merecem guarida internacional”. Os crimes supracitados, 
além de previstos no Tribunal de Nuremberg e da antiga Iugoslávia, estão 
positivados na Declaração Universal dos Direitos do Homem e no Pacto 
Internacional de Direitos Civis e Políticos.  

Exemplos dos crimes contra humanidade são o assassinato, o extermínio, a 
escravidão, a deportação, entre outros. Já os crimes de guerra constituem um rol 
diferente. Cabe citar, como exemplo, a execução de reféns, a destruição injustificada 
de cidades, vilas e aldeias e a devastação não justificada por necessidades militares. 

É de suma importância, ainda, evidenciar que a conceituação de crimes contra 
humanidade foi o primeiro passo para a determinação jurídica e positivada dos 
crimes de genocídio.  

Por essa razão afirma Eneida Orbage de Britto Taquary (2008), em sua obra 
“Tribunal Penal Internacional e a Emenda Constitucional 45/04”, que os crimes de 
genocídio são caracterizados pela conduta humana voluntária e consciente, 
consistente em destruição de grupo nacional, racial, ético ou religioso. Esse conceito 
se diferencia de crime contra humanidade por não possuir este a intenção específica 
dos crimes de genocídio. 
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Os crimes de guerra, por sua vez, tiveram como meio precursor de visibilidade 
o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e sua tipificação teve início a partir das 
Convenções de Genebra em 1949. Eles são compostos por aqueles contra leis e 
costumes aplicados em conflitos armados. O TPI, considera crime os atos contra 
pessoas ou bens protegidos pela Convenção de Genebra. Homicídio doloso, tortura, 
destruição ou apropriação de bens em larga escala, quando não justificadas por 
quaisquer necessidades militares e quando executadas de forma ilegal e arbitrária 
(BRASIL, 2002), são crimes elencados no artigo 8º do Estatuto de Roma. 

Em última análise, os crimes de agressão, apesar de não constituírem uma 
definição ou uso sedimentado frente ao Direito Internacional, têm como ideia geral 
a legalidade, e o não uso da guerra como forma de resolver conflitos no âmbito 
internacional. Durante a Conferência de Kampla, foi realizada uma emenda no 
Estatuto de Roma (2010), a qual assevera que “o indivíduo que der causa ao ataque 
armado de um Estado contra outro, sem justificativa de legitima defesa ou sem 
prévia autorização do Conselho de Segurança, será responsabilizado criminalmente 
pelo TPI”.  

 

2.1. Ratificação brasileira ao Estatuto de Roma 

Antes de analisar especificamente a incorporação do Estatuto de Roma ao 
ordenamento brasileiro, vale contextualizar como funcionam as relações e os tratos 
internacionais com relação à jurisdição nacional. O funcionamento parte de dois 
fundamentos principais: a soberania e o princípio pacta sunt servanda. 

A soberania, compreendida a partir do firmamento do Estado na autonomia e 
na autodeterminação, visando estruturar seu ordenamento jurídico e ratificar 
tratados e convenções internacionais. Por outro giro, o princípio, por meio da 
soberania, assegura a liberdade do país em consentir ou não com atos 
internacionais, bem como negociar cláusulas de tratados da forma que melhor lhe 
convém.  

O pacta sunt servanda versa, em outro sentido, que as relações internacionais 
serão firmadas em razão da existência de uma norma ou princípio acima dos Estados 
(MELLO, 2001). 

Assim, o ordenamento jurídico brasileiro, em 1988, por meio da nova 
Constituição Federal e da redemocratização, incorporou os Tratados Internacionais 
de proteção aos Direitos Humanos, com a conformação do § 2º do art. 5º, sobre “os 
direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes 
do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que 
a República Federativa do Brasil seja parte” (BRASIL, 1988). 

Contudo, mesmo expressamente previsto na Constituição Federal, o sistema 
judiciário brasileiro não demonstrou interesse imediato ou comprometimento pela 
integração de normas relacionadas à proteção de direitos humanos. Destaca-se, por 
exemplo, a espera de quase oito anos para a tipificação do crime de tortura perante 
o direito penal brasileiro, pela Lei 9455, de 07 de abril de 1997 – vinculada ao 
ordenamento pelas Convenções contra a Tortura, advindas das Nações Unidas em 
1989. 
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Diante das divergências jurídicas brasileiras em relação ao cenário 
internacional, em 2004 foi aprovada a Emenda Constitucional número 45, a qual 
assenta que  

Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, 
em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos 
respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais (BRASIL 2004). 

Em ralação à decisão consolidada pela EM/45, conclui-se pela competência 
dos tratados internacionais para dispor sobre matéria penal.   

 

3. Princípio nullun crimen et poena sine lege 

O princípio nullun crimen et poena sine lege entrou em voga com as revoluções 
burguesas, que buscavam a garantia de superação do autoritarismo absolutista 
pelos ideais iluministas. Todavia, a legalidade já apontava sua importância durante 
a constituição da Magna Carta inglesa e no Contrato Social, de Rousseau.  

A Magna Carta, consolidou esse princípio em seu artigo 39, pelo qual ninguém 
pode ser detido, preso, despojado de suas liberdades, exilado, entre outros, a não 
ser, em virtude de “um juízo legal de seus pares e segundo as leis do país”. Ademais, 
na perspectiva do Contrato Social de Rousseau, o cidadão não está à mercê da 
arbitrariedade de seus governantes, mas será julgado conforme as leis ordinárias do 
país (WEFFORT, 2002). 

Destacam-se, ainda, as raízes desse princípio também na Bill of Rights, das 
colônias inglesas na América do Norte, e na Déclaration dês Droits de l’Homme et Du 
Citoyen, da Revolução Francesa. 

Ao fim das Revoluções, o princípio da legalidade foi incorporado à Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, em 1948, e introduzido aos ordenamentos dos 
países, sendo o Código Penal francês de 1810 o Estado Nacional pioneiro. O Brasil 
instituiu, pois, a legalidade como princípio por volta de 1830, com a Constituição 
Imperial. 

No ordenamento brasileiro, esse princípio foi, primariamente, declarado no 
Código Criminal do Império, exigente, em seu artigo 1º, que “não haverá crime ou 
delito sem uma lei anterior, que o qualifique” (BRASIL, 1830). Sua importância é 
expressiva e ratificada no artigo 1º do Código Penal da República de 1890. 

A imprescindibilidade da segurança jurídica e da proteção à atuação humana 
conforme o que é estabelecido juridicamente como crime é consolidado no princípio 
nullun crimen sine lege. 

Sinônimo de Estado Democrático de Direito, o princípio da legalidade assegura 
o conhecimento da população sobre quais são os crimes e, por consequência, quais 
são as sanções devidas. Não obstante, a lei, para que seja válida e parte do sistema 
de Direito Penal brasileiro deve, segundo Paulo Queiroz (2018, p.77), ser votada 
pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República.  

Seguindo a perspectiva exposta, entende-se que o princípio da legalidade atua 
como um instrumento de proteção democrática contra o exercício abusivo do poder 
punitivo do Estado. Isso é, impossibilita o cárcere arbitrário consequente da 
constituição de um crime por meio de uma norma jurídica qualquer e não por uma 
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lei ordinária. O poder é conduzido pela vontade do povo, por meio de seus 
representantes, mediante a criação de delitos e penas (BRASIL, 1988). A vista disso, 
o Art. 5°, XXXIX, da Constituição Federal impõe que “não há crime sem lei anterior 
que o defina, nem pena sem prévia cominação legal” (BRASIL, 1988). 

Após a contextualização previamente apresentada, é válido citar a concepção 
de Cezar Roberto Bitencourt (2018, p. 66) acerca do princípio da legalidade 
abordado como “um imperativo que não admite desvios nem exceções e representa 
uma conquista da consciência jurídica que obedece a exigências de justiça, que 
somente os regimes totalitários o têm negado”. 

Para Luiz Luisi (2003, p.21), o princípio da legalidade é “patrimônio comum 
dos povos civilizados”. Nesse sentido, alguns países não o – v.g., China, Albânia e 
Coréia do Norte. 

Ademais, o princípio em exposição também compreende o princípio da 
taxatividade, princípio da anterioridade e da irretroatividade da lei mais severa e o 
princípio da reserva da lei. 

A taxatividade corresponde à máxima precisão do texto penal e à máxima 
vinculação do magistrado ao texto da lei. Funciona como uma garantia democrática 
à população, como forma de preservar a liberdade limitada no âmbito das 
intervenções penais. 

Nessa perspectiva, Juarez Tavares (2000, p.187), em seu livro “Teoria do 
Injusto Penal” exemplifica crimes que, por falhas sintéticas, representam lesão à 
taxatividade e, por consequência, ao princípio da legalidade. Um dos exemplos 
citados em sua obra é o do crime de aborto, tema dos artigos 124, 125 e 126 do 
código penal, que contêm a expressão “provocar aborto”. Contudo, não se trata da 
interrupção da gravidez ou da morte do feto. 

Os princípios da anterioridade e da reserva legal da lei aludem, 
respectivamente, à aplicação da nova lei apenas aos tipos penais cometidos após sua 
entrada em vigor, e à possibilidade da aplicação dessa nova lei em casos pretéritos. 
Quanto aos casos pretéritos, a doutrina brasileira, concede a possibilidade de 
retroatividade da lei penal quando há benefício para o réu. 

 

4. O Tribunal Penal Internacional e o Princípio nullum crimen et nulla 
poena sine legen 

Como diversos princípios do Direito Penal, o princípio da legalidade está 
expresso no Estatuto de Roma pelos artigos 22, 23 e 24 do capítulo III. 
Primariamente, o primeiro parágrafo do artigo 22 conclui que ninguém será 
criminalmente responsável pelo Estatuto, a menos que cometa um crime da 
competência do tribunal. O segundo parágrafo, por sua vez, dispõe que a tipificação 
será clara e precisa, não sendo permitido o recurso à analogia. Refere-se, ainda, aos 
casos de ambiguidade, em que a interpretação deve ser feita em favor do réu. Por 
fim, o terceiro parágrafo, apresenta que a tipificação de uma conduta como crime 
segundo o direito internacional, não violará os dispositivos citados, 
independentemente do Estatuto (BRASIL, 2002). 
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Conclui-se, dessa forma, que “qualquer pessoa condenada pelo Tribunal só 
poderá ser punida em conformidade com as disposições do presente Estatuto” 
(BRASIL, 2002). Por meio do exposto, compreende-se que a sanção aplicada ao 
crime deve estar expressa no Estatuto, para que não ocorra a punição arbitrária ou 
mais severa em relação à determinação legal. 

O artigo 24 trata da não retroatividade ratio personae ao dispor que “nenhuma 
pessoa será considerada criminalmente responsável, de acordo com o presente 
Estatuto, por uma conduta anterior à entrada em vigor do presente Estatuto” 
(BRASIL, 2002). Especifica-se, ainda, que em caso de mudança do direito aplicável 
antes da sentença definitiva, aplica-se a pena mais favorável ao réu. 

Em virtude dos três artigos referenciados, entende-se que o TPI apresenta o 
princípio da legalidade de forma explicita. Dessa forma, o entendimento de Luiz 
Luisi (2003, p. 184) sobre os três postulados da legalidade é aplicado: o primeiro a 
respeito das fontes das normas incriminadoras, compreendendo à reserva legal; o 
segundo com relação à taxatividade; por último, o terceiro sobre a irretroatividade 
da lei penal, salvo em benefícios ao réu. 

Embora explícito no Estatuto de Roma, o princípio da legalidade não é 
cumprido, no quesito taxatividade, no tange ao crime de genocídio. O artigo 6º do 
Estatuto dispõe que “entende-se por "genocídio", qualquer um dos atos que a seguir 
se enumeram, praticado com intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo 
nacional, étnico, racial ou religioso” (BRASIL, 2002).  

O artigo conta com cinco núcleos do tipo, caracterizadores do crime. São eles: 
homicídio de membros do grupo; ofensas graves à integridade física ou mental de 
membros do grupo; sujeição intencional do grupo a condições de vida com vista a 
provocar a sua destruição física, total ou parcial; imposição de medidas destinadas 
a impedir nascimentos no seio do grupo; transferência, à força, de crianças do grupo 
para outro grupo (BRASIL, 2002). 

Em vista do exposto, em consonância à opinião do doutor em Problemas Atuais 
do Direito Penal pela Universidade Pablo de Olavide, de Sevilha, Paulo César Busato 
(2003), a tipificação de genocídio encontra-se demasiadamente ampla e vaga. 
Exemplifica-se, desse modo, a necessidade de interpretação para a identificação de 
“condições de existência capazes de acarretar destruição física parcial”. Ademais, o 
presente artigo, não apresenta com precisão o número de vítimas, deixando, mais 
uma vez, o dispositivo amplo e vago. Outrossim, o Estatuto remete à possibilidade 
de genocídio sem vítimas fatais. Todavia, a imprecisão do dispositivo responsabiliza 
o julgador a diferenciar o tipo em tela de lesão corporal.  

Cabe, também, explicitar a falha na legalidade pelo artigo 1º do Estatuto, o qual 
versa que o TPI apresenta jurisdição “sobre as pessoas responsáveis pelos crimes 
de maior gravidade com alcance internacional”. Entretanto, como compreende 
Renato Almeida Feitosa (2014) em sua dissertação intitulada “A Relativização do 
Princípio da Legalidade no Tribunal Penal Internacional”, existem crimes graves, 
não especificados ao longo do texto, que não entram nas especificações de “mais 
graves” abarcadas pelo Estatuto e por isso não seriam julgados pelo Tribunal 
supracitado, apesar de ser competência do direito internacional. 
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Outro essencial ponto a ser discutido é sobre como esses crimes mais graves 
devem afetar a comunidade internacional, de forma que os conflitos de ordem 
interna não se enquadrariam como competência do TPI. No entanto, em seu 
primeiro julgamento, o TPI condenou o ex-chefe de milícia da República 
Democrática do Congo, Thomam Lubanga Dyili, por recrutar e por utilizar crianças 
como soldados durante a guerra civil em seu país. Compreende-se, desse modo, o 
problema na disposição do Estatuto, relativo aos efeitos para com a comunidade 
internacional. 

 

Conclusão 

O presente estudo teve por objetivo fazer um panorama histórico do que 
resultou na criação e na consolidação do Tribunal Penal Internacional, bem como na 
constituição de uma jurisdição universal. Para isso, foi analisada, por meio de uma 
perspectiva histórica e jurídica, a criação e os reflexos dos Tribunais Ad hoc para a 
constituição do órgão em tela. 

Os resultados obtidos a partir da pesquisa desenvolvida nos levaram a concluir 
pela necessidade de consolidação da jurisdição universal proporcionada pelo 
Tribunal Penal Internacional. Não restam dúvidas a respeito de seu imprescindível 
papel julgador perante à nova ordem global. 

Frente à essa afirmação, foi examinada, a incorporação do Estatuto de Roma 
ao ordenamento jurídico brasileiro, visto que se trata de um tratado internacional 
ao qual o Brasil é signatário. Dessa forma, nos casos regidos pelo Estatuto, o Estado, 
o cidadão e mesmo o chefe de Estado, estão sujeitos ao julgamento perante o 
Tribunal Penal Internacional.  

Posteriormente, passou-se a uma análise histórica do princípio da legalidade, 
disposto de forma explícita no TPI. Esse estudo levou à compreensão da taxatividade 
e da anterioridade exigidas pelo princípio da legalidade e no âmbito do direito 
internacional. Contudo, apesar de elencado no Estatuto, verificou-se que alguns 
dispositivos falham em atender plenamente à legalidade. 

A necessidade de atuação do TPI, portanto, não exclui os pontos carentes de 
alteração para constituir julgamento justo e em conformidade à legalidade.  

Os argumentos presentes ao longo do estudo, confirmam, então, a evolução 
jurídica do direito penal internacional, embora apresente falhas quanto ao 
cumprimento do princípio da legalidade. 
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