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RESUMO 

 

Alguns casos de extradição julgados pelo STF possuem especial relevância por apreciarem 

a ocorrência dos crimes internacionais. Assim, o estudo dessas decisões mostra-se 

importante para que se possa averiguar o efetivo exercício do direito internacional penal, 

que regula o tratamento especial dado a estes crimes. A presente Tese tem por objetivo 

averiguar a incidência das normas de direito internacional penal nos julgamentos do STF 

de pedidos de extradição. Apresenta-se, ainda, o impacto que o entendimento firmado 

nesses casos tem surtido no julgamento de outras ações, inclusive por outras esferas do 

Poder Judiciário brasileiro. Também é possível realizar um comparativo com o quanto 

decidido no julgamento da ADPF nº 153, em que se reafirmou a validade da lei de anistia 

brasileira, que, por sua vez, extinguiu a punibilidade dos crimes internacionais cometidos 

durante o Regime Militar no Brasil. Por fim, a partir desses estudos, enfatiza-se a 

necessidades de dar efetiva aplicação ao direito internacional penal nos julgamentos 

realizados no âmbito do STF. 

 

 

Palavras-chave: Direito Internacional Penal – Crimes internacionais – Extradição – Leis de 

anistia – Supremo Tribunal Federal. 
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ABSTRACT 

 

Some extradition cases trialed at Brazil’ Supreme Court of Justice show special relevance 

because they deal with international crimes. Therefore, the study of these judicial decisions 

is important so that it can be possible to verify the effectiveness of International Criminal 

Law, which regulates the special treatment given to those crimes. The present Thesis aims 

to examine the incidence of the rules and principles of international criminal law by 

Brazilian Supreme Court at extradition trials. It also presents the impacts of the 

understanding exposed in those trials on other cases and actions, subjected to other organs 

of Brazil’s Judiciary system. It is either possible to create a comparative between the 

jurisprudence of extradition cases and what has been decided at the ADPF nº 153, 

reaffirming Brazilian amnesty law, which has granted amnesty to international crimes 

committed during Brazil’s military regime. Finally, trough these reviews, it emphasizes the 

need to give real enforcement to international criminal law when Brazil’s Supreme Court 

analyzes extradition requests. 

 

Key-words: International Criminal Law – International crimes – Extradition – Amnesty 

laws – Brazil’s Supreme Court of Justice. 

  



 5 

RÉSUMÉ 

 

Quelques cas d’extradition jugés par la Cour Supreme du Brésil sont très importants car ils 

font référence aux crimes internationaux. De cette façon, l’étude de ces décisions est 

essential pour vérifier l’effectif exercice du droit international pénal, qui régule le 

traitement espécial donné à ces crimes. La présente Thèse a le but de examiner l’incidence 

des normes du droit international pénal dans les jugements d’extradition devant la Cour 

Supréme. On présente, encore, l’impact de Sa vue dans le jugement d’autres types d’action 

juridique, y inclus celui donné pour d’autres sphères du système judiciaire brésilien. Il est 

aussi possible d’établir un comparatif avec ce qui a été decidé au jugement de la ADPF nº 

153, où la validité de la loi d’amnistie brésilienne a été reaffirmée, en confirmant la 

comprehénsion que les crimes internationaux pratiqués pendant le Régime Militaire 

brésilien ne sont pas punissable. Finalement, à partir de ces études, on renforce la necessité 

de donner une effective application au droit international pénal dans les jugements realisés 

par la Cour Suprème. 

 

Mots-clés: Droit International Pénal – Crimes internationaux – Extradition – Loi 

d’amnistie – Cour Suprème du Brésil. 

  

 



 6 

INTRODUÇÃO 

 

 

A presente Tese aborda a intersecção existente entre o direito internacional penal e 

a extradição no Brasil, a partir da análise da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 

órgão competente para o julgamento dos pedidos de extradição no país.  

Para tanto, em um primeiro capítulo, é realizada uma apresentação teórica referente 

ao instituto da extradição. Nesta ocasião, analisa-se seu conceito, histórico, princípios, 

procedimento e sua aplicação no direito internacional e interno. Dá-se, então, especial 

ênfase a algumas exceções ou requisitos à concessão da extradição, que depois se 

mostrarão relevantes aos objetivos da presente Tese, quais sejam, a necessidade de haver 

dupla incriminação, a impossibilidade de se extraditar alguém para ser julgado por crime 

prescrito e a proibição da extradição por crime político. 

No segundo capítulo, apresenta-se o direito internacional penal e suas 

especificidades, especialmente no que tange ao crime contra a humanidade e à sua inter-

relação com o direito internacional dos direitos humanos. Analisa-se, ainda, a importância 

da incorporação das normas do direito internacional penal aos ordenamentos jurídicos 

nacionais, a fim de dar maior efetividade a este ramo do direito.  

Ao final desta parte, insere-se a extradição como instrumento de alta importância 

para o desenvolvimento do direito internacional penal. 

Ao terceiro capítulo, o enfoque é direcionado ao Supremo Tribunal Federal (STF) e 

à seleção de casos de extradição com vistas a se dar suporte à proposta desta Tese. Nesta 

ocasião, é feita uma análise descritiva dos casos de extradição escolhidos e dos votos 

exarados por ocasião do seu julgamento, os quais serão objeto de análise crítica no último 

capítulo. 

A apreciação do julgamento da lei de anistia brasileira, por meio da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 153 é o objetivo do quarto capítulo, 
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em comparação com o quanto determinado pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos no caso Gomes Lund e outros v. Brasil.  

Por fim, o capítulo quinto visa demonstrar a efetiva incidência ou não do direito 

internacional penal pelo STF nos casos de extradição e o impacto da jurisprudência da 

Corte nesses casos tanto na possibilidade de um novo julgamento quanto à lei de anistia 

quanto à possibilidade do processamento criminal de agentes públicos pelo cometimento 

de crimes na época do Regime Militar brasileiro. 

Por fim, pretende-se demonstrar de que forma o Judiciário brasileiro pode 

contribuir para uma aplicação mais efetiva das regras desse ramo do direito quando 

deparados com pedidos de extradição. 

Tais objetivos têm sua justificativa primordial no fato de tratar-se, em última 

análise, de mais uma contribuição à defesa e à promoção dos direitos humanos e à 

manutenção da paz e segurança internacionais. 

Nas palavras de Luigi Ferrajoli (2002, p. 54), a paz pelo direito significa “uma 

limitação efetiva da soberania dos Estados por meio de introdução de garantias 

jurisdicionais contra violações da paz, externamente, e dos direitos humanos, 

internamente”. E é nesse sentido que o direito internacional penal pode contribuir para a 

manutenção da paz, vez que representa uma atuação efetiva da comunidade internacional 

contra condutas violadoras de direitos humanos. 

Ciente de que o direito internacional penal decorre indubitavelmente de um 

processo de busca de maior proteção aos direitos humanos, portanto, avaliar os julgados de 

extradição no STF se mostra de crucial importância para a ciência jurídica, vez que buscará 

apresentar formas de dar maior efetividade a esse ramo do direito no ordenamento jurídico 

brasileiro. Assim, a aplicação consciente do direito internacional penal pelo Judiciário do 

Brasil só poderá colaborar para a realizabilidade dos direitos humanos no país e, 

consequentemente, no plano internacional. 

A escolha dos casos de extradição, para análise da aplicação do direito 

internacional penal, se dá porque no âmbito da apreciação deste instituto, o Judiciário 

brasileiro tem permitido o julgamento de crimes internacionais cometidos em território 
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estrangeiro, os quais muito se assemelham a crimes internacionais cometidos em território 

brasileiro e que permanecem até hoje sem resposta, demonstrando verdadeira contradição. 

Os entendimentos assumidos nos julgamentos dos casos de extradição selecionados 

são fundamentais para se colocar em discussão questões atuais do direito internacional, do 

direito constitucional e do direito penal, as quais também se relacionam ao posicionamento 

apresentado pelo STF em 2010 quanto à revisão da lei de anistia brasileira e quanto às 

possibilidades de uma nova apreciação futura do tema (por meio da ADPF nº 320). 

Sabe-se que há diversos registros na ciência jurídica brasileira de discussões acerca 

da aplicação do direito internacional pelos órgãos internos. Assim, é comum deparar-se 

com estudos variados que tratam dos conflitos enfrentados pelo direito internacional 

quando da sua incorporação pelos ordenamentos jurídicos dos países. 

Dentro dessa discussão, também aparecem em maior número os debates 

concernentes à cooperação judiciária internacional, em especial em matéria penal, na qual 

se apresenta a o procedimento da extradição e seus desafios. No entanto, nessas discussões, 

pouco ou quase nada se vê acerca da aplicação do direito internacional penal na prática do 

direito brasileiro, seja no tocante à análise dos pontos em que há efetiva aplicação do 

direito internacional penal pelo Judiciário brasileiro, seja quanto a uma avaliação crítica 

sobre as situações e os meios em que o direito internacional penal deveria ou poderia ser 

aplicado na prática judiciária brasileira. 

Dessa forma, a presente Tese ambiciona poder contribuir com a ciência jurídica 

brasileira com o objetivo original de tratar amplamente de tais questionamentos. Em 

resumo, esta tese de doutorado busca evidenciar se há ou não aplicação efetiva do direito 

internacional penal pelo STF nos casos de extradição. Se sim, em que medida e de que 

forma essa aplicação contribui para a real justiça e para o desenvolvimento e 

fortalecimento das regras do direito internacional. Se não, de que maneira e em que grau 

poderiam ou deveriam ser aplicados aspectos do direito internacional penal, de forma a dar 

maior força ao direito internacional e, em última análise, efetivamente cooperar para a 

realização dos direitos humanos, tanto no plano interno quanto no cenário internacional. 

Ao final, portanto, as discussões aqui apresentadas perpassam os seguintes 

questionamentos: a) qual a importância dos casos de extradição ao direito internacional 
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penal?; b) é recorrente a utilização do instituto da extradição para a persecução de crimes 

internacionais?; c) de que maneira tem decidido o STF nesses casos?; d) é possível dizer 

que a Corte suprema brasileira busca aplicar o direito internacional penal ao julgar os casos 

de extradição?; e) há uma contradição entre o que foi decidido nos casos de extradição e a 

improcedência da ADPF nº 153?; f) é possível enxergar uma mudança de posicionamento 

no STF quanto à revisão da lei de anistia?; g) a jurisprudência dos casos de extradição 

podem contribuir para tanto?. 
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CONCLUSÃO 

 

A análise e as propostas elaboradas neste último capítulo confirmam que muitas 

vezes o Direito é tratado como um mero instrumento, que, no máximo, responde a pressões 

externas para tentar calar ou acalmar alguns focos de insatisfação social, estando mais 

preocupado com as consequências imediatas do que com sua consistência ou continuidade 

(BERMAN, 2006, p. 56). 

No entanto, o Direito deve ultrapassar a vontade do legislador, para alcançar 

também a razão e a consciência da comunidade e os seus usos e costumes (BERMAN, 

2006, p. 22). Deve ser capaz de enfrentar os problemas estruturais da sociedade e 

solucioná-los. Assim, não poderia ser compreendido como um simples instrumento de 

dominação econômica ou política, mas deve ser visto como um importante componente da 

estrutura básica da sociedade ocidental, pois é, ao mesmo tempo, reflexo e determinante 

dos desenvolvimentos político e econômico (BERMAN, 2006, p. 57). 

Celso Lafer (2005, p. 28-29) observa a importância de se analisar os princípios 

referentes à realidade internacional tendo em vista o ângulo externo, com vistas à 

cooperação internacional. Lembra o autor o ensinamento de Bobbio, ao afirmar que Direito 

e Poder são duas faces da mesma moeda, pois Poder sem normas é poder arbitrário e 

Direito sem poder é direito impotente. 

Neste aspecto, a atuação do STF tem fundamental importância, já que este tribunal 

é o maior intérprete do ordenamento jurídico brasileiro e tem ganhado cada vez mais 

notoriedade. Apesar da polêmica quanto à extensão de suas funções – se interfere ou não as 

atribuições do Poder Legislativo – verifica-se uma verdadeira necessidade de atuação do 

Judiciário a fim de dar cumprimento aos compromissos assumidos pelo país 

internacionalmente. 

Nos ensinamentos de Ricoeur (1995, p. 166), o julgamento deve ser um ato de 

reconhecimento, que afasta a imposição da violência. Ora, só poderá ter esse efeito de 

reconhecimento a decisão que de fato decidir algo. 
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Nesse passo, os julgados do STF nos casos de extradição analisados merecem 

especial atenção, pois, ainda que não representem explícita aceitação do direito 

internacional penal pelo Judiciário brasileiro, demonstram que é possível se dar maior 

efetividade a suas normas e indicam uma forte tendência neste tribunal de permitir o 

julgamento de graves violações de direitos humanos. 

O direito internacional penal seria resultado da identificação dos direitos humanos 

com os valores mais importantes da convivência humana. No entanto, essa hierarquia de 

valores prevalecente no meio social nem sempre coincide com a consagrada no 

ordenamento positivo, havendo sempre uma tensão dialética entre a consciência jurídica da 

coletividade e as normas editadas pelo Estado (COMPARATO, 2010, p. 38-39). Daí, a 

importância da efetiva atuação do STF, que não pode ser considerado mero intérprete do 

Direito. 

Retome-se, ainda, o contexto da Teoria da Argumentação, da Hermenêutica 

Contemporânea, da construção de sentido na lógica do razoável e do sopesamento de 

princípios abstratos à luz do caso concreto. Nesse sentido, permite-se afirmar que a tarefa 

interpretativa é a de atualizar o conteúdo da norma, não havendo mais distinção entre o 

interpretar e o aplicar o Direito. 

Trata-se de critérios a fundamentarem as argumentações, diretamente relacionadas 

ao contexto histórico, social, político e internacional
1
. Por fim, sublinhe-se que o desafio 

contemporâneo da hermenêutica jurídica é o de justificar e motivar as decisões. Ou seja, a 

tarefa do aplicador do direito é a de produzir argumentos, respaldados em critérios 

mínimos que dão sentido e legitimam sua interpretação, sempre em consonância com os 

valores maiores da dignidade da pessoa humana e da sociedade fraterna, pluralista e sem 

preconceitos. Afinal, lembrando-se o magistério de Celso Lafer (2003, p. 30):  

 

O juízo, entendido como faculdade de subsumir o particular no 
geral, é um dos temas fundamentais do Direito, pois uma das 

características da experiência jurídica moderna é o processo por 

                                                
1 Relembre-se aqui a cara noção do costume e da prática em Direito Internacional, que explicitam a 
complexidade do estudo do tema do crime da prática do racismo. Em Direito Internacional, é o costume a 

prática reiterada e obrigatória de dada conduta. Tal reforça-nos a importância de recorrermos aos contextos 

históricos, sociais, culturais, políticos e econômicos, para se verificar, adequadamente, a conceituação do 

racismo, não esteirado na noção de raça, mas sim nas práticas discriminatórias e preconceituosas. 
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meio do qual o caso concreto é qualificado pela norma geral. A 

lógica do razoável do paradigma da filosofia do direito explorou 

amplamente, em matéria de hermenêutica jurídica, as dificuldades 
de subsunção. Entretanto, sempre partiu do pressuposto de que 

existe um geral, ao qual se possa razoavelmente recorrer. 

 

O julgamento da ADPF nº 153 deu ao STF mais uma oportunidade de se pronunciar 

no sentido de dar maior efetividade ao Direito. No entanto, ao se esquivar da 

responsabilidade de decidir, em última análise, a Corte o esvaziou de sentido, perpetuando 

a incapacidade de agir do Direito.  

A lei de anistia brasileira certamente não é legítima do ponto de vista internacional, 

ao menos não da forma como vem sendo interpretada, ou seja, de forma ampla e irrestrita. 

Pode-se duvidar ainda da sua legitimidade tendo em vista o plano interno, uma vez que, 

apesar do entendimento do STF de que a lei de anistia brasileira é fruto de um acordo 

social, um consenso entre governo e oposição, diversas são as vozes que contestam essa 

afirmação. Além disso, o próprio processo de aprovação da lei gera dúvidas quanto à sua 

legitimidade democrática, uma vez que aprovada por um Legislativo dominado pela 

pressão dos militares que ainda estavam no governo. 

A verdade é que passamos de uma noção de soberania muito forte para uma noção 

de universalidade. Mas continuamos vivendo com padrões internos, quando temos que 

responder questões no plano internacional, o que gera um grande conflito. Talvez seja 

importante aceitar padrões universais, ainda que não idênticos ou distintos dos padrões 

internos para que se possa avançar na concepção de um indivíduo internacional, que tem 

direitos no mundo todo. 

Não é possível manter-se a par da evolução das discussões no plano internacional, 

sob pena de o país terminar alijado das relações internacionais e impedir a eficiência da 

justiça. Plano esse que também contempla um padrão mínimo de garantias a serem 

respeitadas. 

Cláudia Perrone Moisés, em sua tese de livre-docência, analisa as lições de 

Mireille Delmas-Marty
2
 em curso proferido no Collège de France, no qual afirmou que a 

                                                
2 DELMAS-MARTY, Mireille. Cours: Vers une communauté des Valeurs?-Les Interdits fondateurs. In: 

Cours e travaux du Collège de France, 2006-2007, Annuaire 107e année, p. 538, 539 e 549. 
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transformação da comunidade internacional em uma comunidade humana, fundada em 

valores comuns, a partir dos “interditos fundadores”, é seletiva e variável, pois decorre de 

dois pares conflitantes: proibir/justificar e punir/perdoar. No que diz respeito à primeira 

dicotomia, Delmas-Marty teria analisado três paradigmas de nossa época: os crimes de 

guerra (limitar o inumano), a “guerra contra o crime” (legitimar o inumano) e o crime 

contra a humanidade (construir a humanidade como valor). 

Quanto à dicotomia punir perdoar, existem três debates importantes em torno da 

questão, que exprime a relação entre justiça e paz social: encontrar um equilíbrio entre 

responsabilidade e impunidade; identificar os responsáveis pelas transgressões e verificar a 

cadeia de responsabilidade nos crimes internacionais. Cabe determinar se entendemos 

privilegiar a paz (ordem política), a solidariedade (ordem social) ou a punição (ordem 

jurídico-moral). Dependendo da resposta, o equilíbrio será diferente entre a 

responsabilidade e impunidade, entre competência nacional e internacional, ou ainda, entre 

a punição e outras formas de sanção (reparação, conciliação) (apud PERRONE MOISÉS, 

2009, p. 42-43).  

Essa oportunidade de dar reconhecimento e efetividade ao Direito se renova com o 

ajuizamento de uma nova ADPF e a modificação na composição do STF. 
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