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RESUMO
A soberania dos Estados vem sendo exercida, como mecanismo de garantia
da paz, baseada na igualdade formal entre os Estados e no princípio da não ingerência nos
assuntos internos. O modelo horizontal de relação entre os Estados passou a sofrer
modificações com o surgimento de uma comunidade internacional baseada na
verticalidade, legalidade, integração e respeito às garantias coletivas.
Amparados na soberania, os Estados exercem a jurisdição no âmbito do seu
domínio territorial. A prática do crime, no seu espaço de domínio, causa a quebra do
equilíbrio social e obriga o Estado a promover a persecução penal. Algumas condutas
criminosas, apesar de praticadas fora do espaço onde é exercida a jurisdição, afetam
interesses relevantes dos Estados o que os motiva a aplicar a lei penal interna a fatos
ocorridos integralmente no exterior.
O efeito extraterritorial da lei penal não implica no exercício da jurisdição
além do território do Estado, mas sim em fixar a competência internacional do juiz para
julgar fatos ocorridos no exterior, aplicando-se a lei nacional.
Muito embora disciplinada, tradicionalmente, pelo direito penal material, a
extraterritorialidade da lei penal cuida de situação própria do direito processual, pois define
os critérios de fixação da competência internacional do juiz nacional e as condições para o
exercício da ação penal.
A competência penal internacional é baseada em limites prévios e em
princípios justificadores do seu exercício que são aceitos pelos Estados soberanos.
Os princípios clássicos determinantes da extraterritorialidade da lei penal
têm se mostrado insuficientes para garantir, ao juiz nacional, competência para reprimir e
desestimular graves violações contra a comunidade internacional. O Tribunal Penal
Internacional, com jurisdição internacional desde 1º de Julho de 2002, é, tão somente,
complementar à jurisdição interna dos Estados.
A ampliação da competência internacional do juiz nacional, com a adoção
de novos fundamentos – além daqueles tradicionalmente adotados – mostra-se como
desafio ao aprimoramento do sistema global de justiça penal.
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SINTESI
La sovranità degli Stati costituisce attualmente

un meccanismo per

garantire la pace, sulla base della eguaglianza formale tra gli Stati e del principio di non
ingerenza negli affari interni. Il modello orizzontale di relazione tra gli Stati cominciò a
subire modifiche con l'emergere di una comunità internazionale basata sulla verticalità,
sulla integrazione e sul rispetto delle garanzie collettive.
In base alla sovranità, lo stato esercita la giurisdizione nel suo dominio
territoriale. La commissione di un delitto nel suo spazio territoriale causa la rottura di
equilibrio sociale e obbliga lo Stato a promuovere l'azione penale. Alcune condotte
criminali, anche se commesse al di fuori del territorio della propria giurisdizione, intaccano
interessi statali rilevanti e ciò induce ad applicare il diritto penale interno anche ad attività
criminose effettuate interamente all'estero.
L'effetto extraterritoriale della legge penale non comporta l'esercizio della
giurisdizione al di là del territorio dello Stato, ma piuttosto stabilisce la giurisdizione
internazionale del giudice a giudicare gli eventi che si svolgono all'estero applicando il
diritto nazionale.
Anche se disciplinata, tradizionalmente, dal diritto penale sostanziale, la
extraterritorialità della legge penale riguarda una specifica situazione di diritto processuale
perché definisce i criteri per determinare la competenza internazionale dei giudici nazionali
e le condizioni per l'esercizio dell'azione penale.
La giurisdizione penale internazionale si basa su limiti precostituiti e su
principi che ne giustificano l'esercizio che sono accettati dagli Stati sovrani.
I principi classici che determinano la extraterritorialità della legge penale si
sono dimostrati insufficienti per assicurare, al giudice nazionale la competenza per
reprimere e scoraggiare gravi violazioni contro la comunità internazionale. La Corte penale
internazionale con giurisdizione universale dal 1º luglio 2002, è, solamente,
complementare alla giurisdizione interna degli stati.
L'ampliamento della competenza internazionale dei giudici nazionali, con
l'adozione di nuovi presupposti - oltre a quelli tradizionalmente adottati - si presenta come
una sfida per migliorare il sistema globale della giustizia penale.
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RÉSUMÉ
La souveraineté des États est en train d’être mise en oeuvre, comme une
démarche de garantie de la paix, fondée sur l’égalité formelle entre les Ètats et dans le
principe de non ingérence dans les sujets internes. Le modèle horizontal de relations entre
les États a passé par des modifications avec l’apparition d’une comunnauté internationale
fondée sur la verticalité, la légalité, l’intégration et le respect aux garanties collectives.
Appuyés sur la souveraineté, les États mettent en oeuvre la juridiction dans
le cadre de leur domaine territorial. La mise en place du crime dans son espace de domaine
entraîne la rupture de l’équilibre social et oblige l’État à promouvoir la persécution pénale.
Quelques conduites criminelles, malgré leur mise en place hors de l’espace où la
juridiction est mise en oeuvre, interviennent dans les interêts importants des États, ce qui
les conduit à appliquer la loi pénale interne aux faits ayant lieu intégralement à l’étranger.
L’effet extraterritorial de la loi pénale ne concerne pas la mise en oeuvre de
la juridiction au delà du territoire de l’État, mais concerne le règlement de la compétence
internationale du juge pour juger des faits arrivés à l’étranger, en appliquant la loi
nationale.
Bien que disciplinée traditionnellement par le droit pénal matériel,
l’extraterritorialité de la loi pénale s’occupe de la situation même du droit de la procédure,
car elle définit les critères de règlement de la compétence internationale du juge national et
les conditions pour l’exercice de l’action pénale.
La compétence pénale internationale est fondée sur des limites préalables et
en principes justificateurs de son exercice qui sont acceptés par les États souverains.
Les principes classiques déterminants de l’extraterritorialité de la loi pénale
se montrent insuffisants pour assurer au juge national, la compétence pour réprimer et
décourager de graves violations contre la communauté internationale. La Cour pénale
internationale, avec la juridiction internationale depuis le 1er Juillet 2002, est simplement
complémentaire de la juridiction interne des États.
L’élargissement de la compétence internationale du juge national, avec
l’adoption de nouveaux fondements – outre ceux qui sont traditionnellement adoptés – est
envisagé comme un défi à l’accomplissement du système global de justice pénal.

MOTS–CLÉS: souveraineté – juridiction – extraterritorialité – compétence - juridiction
internationale - compétence internationale.
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1. INTRODUÇÃO
Hominum causa omne jus constitutum est1.
Os direitos são reflexos das épocas. “Naturalmente que, por falta de
vibração, a lei se oxida, emperra e se gasta a sua finalidade”2, gerando um círculo virtuoso
de renovação sistemática para continuar a refletir o momento histórico que representa.
A competência, como medida, delimitação ou limite da jurisdição, é fixada
pelas regras internas dos Estados soberanos. “No Brasil, a distribuição da competência é
feita em diversos níveis jurídico-positivos. (...) No estudo da competência em direito
processual civil, penal, trabalhista, etc. é que se identificam com precisão as regras com
que o direito positivo disciplina a competência. As normas gerais sobre esta encontram-se
nos Códigos de Processo Penal e de Processo Civil”3.
A competência penal do juiz nacional, como regra, é determinada pelo
princípio da territorialidade: “Aplica-se a lei brasileira, (...), ao crime cometido no
território nacional”4.
Todavia, é o próprio Código Penal5 que estabelece a competência externa
dos juízes brasileiros ao determinar, em casos excepcionais, que devem aplicar a lei
nacional para os crimes praticados além do seu território (físico ou ficto).
Muito embora as reflexões sobre a aplicação da lei penal no espaço sejam
antigas e a doutrina admita a universalidade da aplicação da lei penal e processual penal
“em virtude da gravidade dos fatos que ofendem a consciência humana e ferem interesses
superiores aos interesses egoísticos de cada Estado”6, não há, na doutrina jurídica
brasileira, estudos aprofundados e atualizados sobre a competência internacional penal do
juiz nacional.
Frederico Marques comenta que “se a territorialidade das leis penais se
baseia no princípio da soberania, este mesmo princípio leva à consequência de que todas as
vezes em que o Estado tenha interesse em punir, em seu território, para salvaguardar a
ordem pública do país, infração cometida no estrangeiro, pode e deve fazê-lo”7.

“Por causa do homem é que se constituiu todo o direito” (Digesto Romano 1.5.2).
Jayme de Altavila. Origem dos direitos dos povos, p. 8.
3
Cintra, Grinover e Dinamarco. Teoria geral do processo, p. 231.
4
Artigo 5º, do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/40, com a redação determinada pela Lei nº 7.209/84).
5
Art. 7º.
6
Giuseppe Bettiol. Direito penal, p. 199.
7
Da competência em matéria pena, pp. 132-133.
1
2

O mesmo autor salienta que a lei penal brasileira “pode ter efeito
ultraterritorial, abrangendo delitos não praticados em território brasileiro. Os dados
estrangeiros, então, tomam coloração mais intensa, porque a lex fori do juiz nacional atinge
tais infrações cometidas aliunde, não porque se amplie a noção espacial de território, ou a
ressonância neste de elementos constitutivos da infração: já aqui não há nenhuma ligação
entre território e crime, que torne a lei do Estado aplicável. Para que o delito seja atingido
pela lei punitiva, a projeção espacial desta se faz através de outros elementos, conforme
vigorem, respectivamente, o princípio pessoal ativo, ou da proteção real, ou ainda o da
universalidade do jus puniendi (ou sistema da justiça cosmopolita)”8.
Bettiol, ao tratar da eficácia da lei penal no espaço, salienta que não existe
um verdadeiro direito penal internacional por inexistir “um organismo supranacional que
possa ditar leis e sanções”; todavia, admite o que denominou de “vocação universalista da
lei penal”9 que poderia ser aplicada a fatos delituosos cometidos no estrangeiro.
“Há crimes em relação aos quais se observa grande dificuldade, senão
mesmo impossibilidade absoluta, de repressão, dentro do isolado critério da territorialidade
da lei. São exemplos os atos de pirataria, a danificação de cabos submarinos, o comércio de
publicações obscenas e substâncias entorpecentes, a moeda falsa, o tráfico de mulheres e
crianças para fins de lenocínio. Pela repressão desses delitos, que podem assumir o relevo
de atentados contra o Direito das gentes, interessam-se os povos civilizados, e estabelecem
acordos internacionais, obrigando-se, por vezes, a reprimi-los onde quer que se encontrem
os respectivos agentes”10.
As questões envolvendo a competência dos juízes são historicamente
tratadas na legislação processual e fazem parte das preocupações da teoria geral do
processo.
Na ciência penal, os postulados do processo tiveram o seu desabrochar
tardio. Assim, não é raro, ainda hoje, encontrarmos na legislação penal material a
disciplina de temas tipicamente processuais, como é o caso da competência internacional.
O artigo 7º, do atual Código Penal brasileiro, estabelece as situações e, em
que condições, a lei penal pátria é aplicada a fatos ocorridos fora do espaço territorial do
Brasil, ou seja, no território de outro Estado soberano ou em locais não sujeitos a nenhuma
jurisdição. Tais situações foram denominadas pelo legislador de extraterritorialidade.

8

Da competêcia em matéria penal, pp. 135-136.
Direito penal, pp. 186-212.
10
Basileu Garcia, Instituições de direito penal, pp. 175 e 176.
9

A questão da eficácia da lei penal no espaço – extraterritorialidade – não
depende apenas da vontade do legislador pátrio, mas, principalmente da aceitação das
regras pela comunidade internacional.
Se por um lado, a extraterritorialidade representa a afirmação da soberania
do Estado e é regida por princípios históricos do direito internacional costumeiro, como o
da defesa dos interesses nacionais, da personalidade ou nacionalidade da vítima ou agente,
da representação, da justiça cosmopolita e outros parâmetros encontrados nos documentos
multilaterais; por outro, trata das hipóteses em que o juiz nacional é investido de
competência para julgar crimes que não tocaram o território onde exerce a sua jurisdição.
A previsão legal estabelecendo que “ficam sujeitos à lei brasileira, embora
cometidos no estrangeiro”, os crimes do artigo 7º, do Código Penal, disciplina matéria de
natureza processual, pois, está afirmando que, com relação a eles, a competência para
conhecer da ação penal é da autoridade judiciária brasileira.
Não há outra interpretação possível ao texto vigente do artigo 7º, do Código
Penal brasileiro, uma vez que a lei nacional não poderia impor à autoridade judiciária
estrangeira a obrigação de aplicar a lei do Brasil em outro país (locus delicti commissi).
Assim, o presente estudo pretende demonstrar que a cláusula de
extraterritorialidade, do artigo 7º do Código Penal, tem natureza processual e, portanto,
deve ser interpretada e aplicada com base nos postulados da teoria geral do processo penal.
Porém, o tema não se esgota na releitura das disposições acerca da
extraterritorialidade, tradicionalmente contempladas na legislação brasileira.
A investigação procurou, ainda, identificar os princípios regentes da
competência internacional ampliada do juiz nacional, objetivando-se, através das garantias
do justo processo, o aprimoramento da eficiência da persequibilidade11 aos crimes que
ofendem de forma mais contundente o sentimento ético da humanidade.
A estrutura da tese compõe-se dos seguintes Capítulos: i) Soberania,
competência e poder de julgar; ii) Direito e processo penal internacional; iii) O princípio da
competência internacional ampliada do juiz nacional.
Por fim, o tema da “COMPETÊNCIA INTERNACIONAL DO JUIZ
NACIONAL: estudo da extraterritorialidade da lei penal à luz do direito processual

11

Expressão utilizada por José Frederico Marques. Da competência em matéria penal, p. 140.

penal”, proposto na presente tese de doutoramento, confirma a concepção de que não há
direito novo, mas sim direito renovado “na árvore milenária da legislação universal”12.

12

Jayme de Altavila. Origem dos direitos dos povos, p. 199.

5. CONCLUSÕES
5.1. O processo penal atual vem passando por inúmeras transformações
ideológicas e estruturais. Sob o manto da soberania, os Estados construíram suas estruturas
legais baseadas no interesse vigente em seu território. Com o passar do tempo, Estados
“mais fortes” passaram a influenciar o ordenamento jurídico de outros, mas o ordenamento
penal e processual penal sempre procurou refletir os interesses próprios de cada povo.
Ainda causa repulsa a ideia de internacionalização do direito penal e
processual penal, pois, mitigaria a soberania dos Estados. É bem verdade que a
internacionalização agrega complexas e múltiplas transformações, cujas consequências
exigem a adoção de novos conceitos e um novo olhar aos esquemas consolidados.
A internacionalização do processo penal não implica, necessariamente, em
ruptura com as conquistas da humanidade, especialmente aquelas que simbolizam o
aprimoramento das relações processuais entre acusador, acusado e julgador. Há uma nova
e incontrolável onda desenhando as tendências do processo penal na direção da
compatibilidade entre a persecução penal eficiente e as garantias fundamentais do acusado.
A busca de uma maior eficiência no sistema internacional de repressão
penal, globalizando-se os métodos de investigação e tornando os procedimentos mais
homogêneos e racionais, não pode ser estruturada com violação das garantias individuais
conquistadas ao longo de séculos.
Não se pode almejar uma maior efetividade do processo penal dissociada de
parâmetros que garantam um julgamento justo e imparcial, ainda que o autor do crime
tenha provocado uma gravíssima ofensa à humanidade.
Os Estados soberanos sempre resistiram a ceder parte de sua soberania em
favor de uma persecução penal mais eficiente e que dificultasse a impunidade penal.
Muitos agentes de delitos têm se beneficiado das falhas dos acordos de cooperação
judiciária, firmados entre Estados, ou de seus “direitos de cidadania” para homiziar-se da
responsabilidade penal, especialmente daquela que atinge a comunidade internacional
como um todo.
O grande desafio das sociedades modernas reside na conjugação do
aprimoramento dos métodos de repressão à criminalidade, especialmente aquela
internacional, com o respeito à dignidade da pessoa investigada, pois, o processo penal
somente será eficiente se for garantista.

O desenvolvimento dos fundamentos teóricos que levem ao reconhecimento
e a ampliação da competência penal internacional do juiz nacional, com o objetivo de
tornar o processo penal mais eficiente, só se justifica em um sistema de regras e princípios
que permita a atuação eficaz dos órgãos encarregados da persecução penal e que, ao
mesmo tempo, assegure a plena efetivação das garantias do devido processo penal.
5.2. O exercício da competência internacional não pode se expressar através
do elemento força, mas sim deve ter uma finalidade que o justifique e motive a sua
realização. Tal finalidade motivadora, no plano do direito e do processo penal, está
relacionada aos interesses maiores do Estado, à cooperação mútua internacional
(reciprocidade) e a eliminação da impunidade no plano global, especialmente da
criminalidade sem fronteira (transnacional) e dos crimes praticados contra o sentimento
ético da comunidade internacional.
No caso do Brasil, a Constituição Federal estabelece limites à fixação da
competência internacional do juiz nacional. Na verdade, mais do que limites prévios, a
Constituição de 1988 estabeleceu verdadeiros standards que devem ser observados para o
exercício da competência internacional. Tais parâmetros podem ser resumidos em
garantias de acesso à justiça e em princípios reitores das relações internacionais brasileiras.
Para que o processo seja justo, não basta que esteja formalmente em ordem;
deve garantir ao acusado não só a oposição à acusação, mas, principalmente, as mesmas
oportunidades processuais concedidas ao titular da ação penal. A competência
internacional decorrente da extraterritorialidade não exprime somente o exercício da
soberania do Estado, mas também a aceitação, por parte da comunidade internacional, da
legitimidade dos juízes nacionais em julgar crimes ocorridos no estrangeiro.
Os critérios de fixação da competência internacional, para que sejam
eficientes, ou seja, propiciem a formação e o desenvolvimento do justo processo, devem
observar a primazia dos direitos humanos, a igualdade universal entre os Estados e a
cooperação entre os países na busca da repressão às ofensas aos sentimentos mais caros da
humanidade.
5.3. O tema da competência internacional do juiz nacional é tratado de
forma inadequada pelo ordenamento jurídico brasileiro; ao disciplinar a matéria sob a
epígrafe da “extraterritorialidade da lei penal”, o legislador induz o intérprete ao equívoco
de que se trata de direito penal material, quando, na verdade, é primordialmente afeto ao
direito processual.

Os

quatro

princípios

clássicos

definidores

dos

critérios

de

extraterritorialidade – proteção, nacionalidade, representação, justiça universal – têm se
mostrado suficientes para justificar a competência internacional do juiz nacional nas
hipóteses de crimes de direito comum. O Estado pode ter um legítimo interesse punitivo na
defesa de certos bens jurídicos, particularmente caros, ofendidos no estrangeiro, porém,
deve haver alguma circunstância de conexão entre o fato e a respectiva ordem jurídica.
O direito internacional costumeiro autoriza os Estados a exercerem
livremente sua competência à medida que esta não entre em conflito com obrigação
internacional.
As Convenções não apresentam critérios claros que possam nortear os
Estados na definição de suas competências internacionais, nem mesmo em relação aos
crimes internacionais.
5.4. É possível concluir que as hipóteses de extraterritorialidade da lei penal
brasileira são, em verdade, critérios de fixação da competência internacional do juiz
nacional.
Por ser matéria relacionada à competência, deve ser redirecionada para a
legislação processual penal.
Os documentos e a jurisprudência internacionais autorizam a ampliação dos
critérios definidores da competência internacional, todavia, deve haver norma que legitime
os novos critérios.
O exercício da competência internacional só se justiça se for conjugado ao
justo processo, sob pena de se caracterizar mero ativismo judiciário.
Nada justifica o sistema brasileiro tratar da competência internacional do
juiz civil no código de processo civil e tratar da competência internacional do juiz criminal
no código penal.
O projeto de lei de reforma do Código de Processo Penal, já aprovado no
Senado Federal e que tramita na Câmara dos Deputados, é a oportunidade histórica e
adequada para se sistematizar o tema da competência internacional do juiz nacional,
inclusive com a introdução dos novos parâmetros para a definição da competência que têm
surgido nos documentos internacionais.
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