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RESUMO 

A persecução penal é instrumento relevante de estabilidade social na aplicação da 

Justiça de Transição, que tem por objetivo reconciliar um Estado que se comportava 

como de exceção e sua população vitimada por ações classificadas como crimes 

contra a humanidade. Este trabalho se ocupa em discutir a autoria penal dos crimes 

cometidos contra humanidade sob o ângulo da Teoria do Domínio do Fato, mais 

precisamente sob a perspectiva do domínio das organizações. Esta teoria define 

uma forma especial de autoria mediata, cujas bases surgiram no direito germânico a 

partir dos estudos de Claus Roxin, e traduz a maneira mais adequada à análise da 

responsabilidade penal, vez que sua aplicação amplia a figura do autor penal 

quando os crimes em análise são cometidos a partir de ações oriundas de aparatos 

organizados de poder desvinculados da ordem jurídica, e onde a estrutura 

hierarquizada para cometimentos daqueles delitos, permite dizer que todos os 

membros contribuem para os crimes com certeira importância e, portanto, devem ser 

responsabilizados como autores. Desta forma, são analisados neste trabalho os 

elementos que compõem a Justiça de Transição, as nuances que se amoldam aos 

crimes contra humanidade e as teses de autoria, com ênfase na Teoria do Domínio 

do Fato e suas subespécies, focando, dentre essas, a Teoria do Domínio da 

Organização. 

 

Palavras-chave: Justiça de Transição; Crimes Contra Humanidade; Domínio do 

Fato; Domínio das Organizações; Domínio do Aparato de Poder. 
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ABSTRACT 

The criminal prosecution is relevant instrument of social stability in the application of 

Transitional Justice, which aims to reconcile a State that behaved as exception and 

the victim population for actions classified as crimes against humanity. Thus, this 

paper deals with the criminal authorship of the crimes committed against humanity 

from the perspective of the Fact Domain Theory, more precisely from the perspective 

of the Organizations Domain Theory. This last theory defines a special form of 

mediate authorship, whose bases appeared in German law from the studies of Claus 

Roxin, and translates the most appropriate way to the analysis of criminal 

responsibility, since its application extends the figure of the criminal author when the 

crimes under analysis are committed from actions originating from organized 

apparatus of power unrelated to the legal order, and where the hierarchical structure 

for of crimes, it is possible to say that all members contribute to crimes with certain 

importance and, therefore, should be held responsible as authors. In this way, the 

elements that make up the Transitional Justice are analyzed, in nuances that 

conform to crimes against humanity and theses of authorship, with emphasis on the 

Fact Domain Theory and its sub species, focusing, among them, the Organizations 

Domain. 

 

Key Words: Transitional Justice; Crimes Against Humanity; Fact Domain; 

Organizations Domain; Organized mechanism of Power. 
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RESUMEN 

La persecución penal es relevante instrumento de estabilidad social en la aplicación 

de la justicia transicional, que pretende conciliar un estado que se han comportado 

como excepción y a la población víctima de acciones clasificadas como crímenes de 

lesa humanidad. Por lo tanto, este trabajo se centra en discutir la autoría de 

crímenes de lesa humanidad por el ángulo de la Teoría del Dominio del Hecho, más 

precisamente desde la perspectiva del dominio de las organizaciones. Esta última 

teoría define una forma especial de autoría mediata, cuyas bases aparecieron en el 

derecho alemán de los estudios de Claus Roxin, y que, en opinión de este autor, 

reflejan la manera más apropiada para el análisis de la responsabilidad penal, una 

vez que su aplicación amplía la figuración del autor penal cuando los crímenes en 

análisis se cometen a partir de acciones oriundas de aparatos organizados de poder 

desvinculados del orden jurídico, y donde la estructura jerarquizada y estructurada 

para cometimiento de esos delitos, permite decir que todos los miembros 

contribuyen a los crímenes con una gran importancia y, por lo tanto, deben tener la 

responsabilidad de autores. De esta forma, se analizan en este trabajo las 

características que componen la Justicia de Transición, a matices que se amoldan a 

los crímenes contra la humanidad y las tesis de autoría, con énfasis en la Teoría del 

Dominio del Hecho y sus sub-especies, enfocándose, entre ellas, el Dominio de la 

Organización. 

 

Palabras Clave: Justicia transicional; Crímenes de lesa humanidad; Dominio del 

hecho; Dominio de las organizaciones; Dominio del mecanismo organizado de 

poder. 
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INTRODUÇÃO 

Consiste objetivo principal desta pesquisa, analisar a Teoria do Domínio das 

Organizações como forma adequada para definir e atribuir a responsabilidade penal 

no cometimento de delitos que afetam a humanidade. 

A questão central trazida no texto define-se no quesito: quem punir quando se 

tem à frente crimes surgidos a partir de desumanos atos, praticados de forma 

generalizada e sistemática contra certa população civil e em meio à contextura 

política de um Estado de Exceção. 

Nesse prisma, tem-se a responsabilidade penal dos crimes dessa estofa 

enraizada como etapa necessária quando da implantação dos atributos e 

procedimentos da chamada Justiça de Transição, esta que concisamente se define 

como conjunto de medidas instituídas com objetivo de conduzir o Estado que 

promove ou promoveu de forma sistemática violações aos direitos humanos em 

direção a um Estado que garanta e respeite as mínimas garantias sociopolíticas. 

No âmbito da Justiça Transicional, com vista à reconciliação social, sortidas 

são as ações aplicadas na transformação do status de exceção por que passa certo 

Estado e seu povo. As medidas transicionais perpassam, entre outras, pelo 

reconhecimento dos abusos cometidos, pela descoberta e afloramento da verdade, 

pelas reparações às vítimas, pela reestruturação do modelo estatal e, logicamente, 

pela persecução penal1 dos crimes cometidos no período de exceção, esta, sem 

dúvida, a mais complexa e inquieta etapa transicional, mas ao mesmo tempo, a de 

maior representatividade no contexto de um processo de transição, vez que estampa 

mais concretamente a censura às atrocidades cometidas, como também entrega 

para sociedade/vítima a mais significativa reprimenda contra quem comete os 

crimes, sobretudo aqueles que ferem os princípios humanitários. 

Assim, a problemática do tema está presente ao envolver os atributos da 

Justiça de Transição e o cometimento de crimes contra a humanidade, e quem deve 

ser considerado autor penal quando tais crimes são cometidos em meio a ações 

comandadas a partir do Estado. 

                                                      
1No sentido de inquirir, de investigar quais crimes foram executados e quem os praticou, não somente 
de forma direta, mas igualmente quem deve responsabilidades gerais na contextura da ação criminal. 
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O debate ilustra que dada a natureza de massificação que cercam os crimes 

de lesa humanidade, não somente a quantidade de vítimas são numerosas, mas 

igualmente numerosas são as pessoas envolvidas na concepção desses eventos, 

traduzindo a importância de apontar a contribuição de cada um dos envolvidos nas 

condutas penalmente relevantes para execução do delito. 

Nesse sentido da contribuição dos crimes, tem-se que as atividades 

realizadas na produção dos delitos de atrocidade podem ser abreviadamente 

definidas em atos que compõem a elaboração intelectual e estrutural das ações, o 

comando da logística que favorece a consumação dos atos e a execução direta dos 

tipos penais. 

Como de pronto pode-se perceber, o debate perpassa pela identificação da 

autoria criminal, importante quesito para escorreita aplicação da lei penal, vez que 

somente com a certeira identificação do autor do ato é que se alcançará a justa 

medida punitiva, seja quanto à órbita de atuação do agente, seja pelo quantum de 

pena deve receber. 

Por essa questão, surge com destaque na doutrina o critério distintivo de 

autoria reconhecido como “domínio do fato”. Esse critério define sucintamente o 

autor como aquele que detém nas mãos o poder sobre o curso do fato, podendo 

decidir preponderantemente acerca de sua consumação. 

A Teoria do Domínio do Fato abarca teses sobre as diversificadas formas de 

autoria (direta, coautoria, mediata), traduzindo certeiros critérios de distinção para 

autoria penal. Justamente nesse caminho distintivo dentre as possíveis formas de 

configuração da autoria, é que surge a Teoria do Domínio das Organizações ou 

Domínio dos Aparatos Organizados de Poder, tese apresentada pelo Doutrinador 

Alemão Claus Roxin no bojo de sua obra “Täterschaft und Tatherrschaft” 

(Perpetração e tirania), traduzida para o espanhol como “Autoria y Dominio Del 

Hecho em Derecho Penal” (autoria e dominio do fato em direito penal)2. 

Assim, a discussão desse trabalho perpassa pela persecução penal dos 

crimes contra humanidade, atributo este inserido no contexto dos processos 

transicionais, e visa responder se há viabilidade e se é satisfatório o resultado da 
                                                      
2ROXIN, Claus. Autoria y Dominio del Hecho en Derecho Penal. Traducción de la novena Edición 
Alemana. Madrid: Editora Marcial Pons, 2016. 

http://www.beck-shop.de/Roxin-Taeterschaft-Tatherrschaft/productview.aspx?product=15361747
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aplicação da Teoria do Domínio da Organização como mecanismo diferenciador da 

autoria penal quando do cometimento daqueles crimes. Assim, a aplicação da teoria 

visa identificar quem deve e precisa ser considerado autor para fins de atribuição da 

responsabilidade penal nos delitos de atrocidade. 

Para alcançar a conclusão final, este estudo se inicia com o capítulo 1 

tratando da Justiça de Transição. Analisando desde sua tábua histórica, avançando 

por seus conceitos e definições, para ao final do item tratar dos Princípios de 

Chicago, estes como concretas ações que devem ser implantadas para escorreita e 

efetiva composição dos objetivos transacionais. 

Em sequência, no capítulo 2, pormenoriza-se especificamente a persecução 

penal dos crimes contra humanidade, esta que é uma das ações a serem 

promovidas no seio do processo transicional. Aborda-se a importância que essa 

etapa representa para a sociedade no Estado pós exceção, como também conceitos 

e definições dos crimes contra a humanidade. 

Nesse capítulo 2 também se aborda em tópico específico a questão da anistia 

ao cometimento dos crimes contra humanidade, sendo entendida como 

procedimento transicional sem inserção da persecução penal. Traz-se ainda, para 

enriquecimento do debate e importância do tema, comentários acerca da anistia 

brasileira na reabertura política pós ditadura militar de 1964. 

Adentra-se ao capítulo 3 versando a autoria penal em concisos comentários 

sobre as regras gerais para classificação da autoria e diferenciação da participação 

penal, abordando de forma mais pormenorizada as Teses do Domínio do Fato, 

passando em revista as formas de autoria a partir dos critérios da citada teoria. 

Os capítulos iniciais se fazem importantes para formulação dos conceitos 

necessários ao entendimento da discussão final, abrindo caminho para no capitulo 4 

abarcar pormenorizadamente a Tese do Domínio das Organizações como forma de 

autoria mediata. Esta é a questão diretamente relacionada ao debate central deste 

estudo e que abre a discussão concentrada no capítulo 5 onde narra-se as 

especificidades quanto à aplicabilidade da Tese do Domínio da Organizações na 

apuração da autoria penal nos crimes contra a humanidade. 
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Este é o intuito mor desse estudo: aplicar a Teoria do Domínio das 

Organizações na persecução penal quando do cometimento de crimes de lesa-

humanidade; atentando que se possa, com aplicação desta teoria, ter melhores 

resultados na busca da responsabilidade penal a quem atuou para esse modelo de 

crimes. 
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1 JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO 

Os preceitos conceituais de um Estado de Democrático permitem 

resumidamente auferir que a função deste modelo estatal é estabelecer e fincar 

direitos, isto é, trazer e fazer respeitar as garantias que possibilitem à pessoa 

humana alcançar seu bem-estar social mínimo. Permitir que o indivíduo possa 

exercer sua dignidade como pessoa é o objetivo do tipo de modelo de Estado a ser 

buscado, e somente na forma de um Estado Democrático tal condição é alcançada. 

Almejar o Estado de direitos deve ser o objetivo de cada nação, de cada 

sociedade organizada em si mesmo, e essa busca vem sendo perseguida ao longo 

de todos os séculos de evolução do homem em sociedade. 

Contudo, a estabilidade social propagada e perseguida, sobretudo no 

decorrer da aparição do Estado Moderno, nem sempre se fez privilegiada ao longo 

da evolução histórica desse modelo de Estado pensado e pretendido. Guerras, 

governos totalitários ou qualquer outro tipo de conflito social mais abrangente podem 

desfazer, como por vários momentos desfizeram, ou mesmo e muitas vezes sequer 

permitiram, a implantação desse status de paz social almejado. 

Tem-se claro que determinado Estado, por meio de ações oficiais ou não, 

poderá desenvolver diretrizes de exceção, prorrogando abusos e violações aos 

direitos fundamentais de variadas formas, seja contra a população de outra nação 

tida como rival ou, e muitas vezes, contra o próprio povo. Nesses casos, com os 

direitos sociais restringidos a ponto de até mesmo se ver negada a dignidade 

humana como direito mínimo da pessoa, haverá um dado momento em que a 

sociedade afetada clamará por uma solução que não somente faça cessar os 

abusos, mas promova ações que visem corrigir, sanar e superar o atentado contra 

as garantias fundamentais e alcançar a reconciliação social. 

Haverá, portanto, o momento de enfrentar as violações de direitos, o que não 

é tarefa fácil, já que tais violações, como visto, na grande maioria das vezes são 

produzidas pelo próprio Estado ou por grupos que contam com anuência de 

governos. 
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A experiência histórica mostra que possivelmente um outro Estado, ou uma  

união de Estados, irá intervir, ou mesmo a própria população organizada responderá 

com oposição ao governo de secessão. 

Cessado o poder repressor, surge a necessidade de trazer aos diretamente 

atingidos as devidas respostas às atrocidades implantadas, e isto se faz com a 

promoção de um conjunto de providências firmadas a partir do contexto e da 

qualidade das opressões vividas. Isso envolve uma série de ações em diversificados 

focos de atuação ao que a ciência designou chamar de Justiça de Transição. 

Assim, terminado o Estado de violações, surgirá o momento de reerguer e 

restruturar a democracia, restabelecendo ou criando direitos e devolvendo a 

dignidade humana à população ofendida. Esse é o caminho da Justiça de Transição: 

buscar e firmar a paz social no Estado em conflito ou pós-conflito. 

O processo transicional é, portanto, a inserção de ações que visam mudar o 

contexto político de uma sociedade que, saindo de um regime totalitário 3 ou de 

conflito armado externo, enseja instalar ou reinstalar o Estado Democrático de 

Direitos4 . Para isso, será necessário observar alguns parâmetros sociopolíticos, 

                                                      
3A referência a regimes totalitários aqui disposta, se dá em sentido amplo, incluindo neste conceito os 
chamados regimes autoritários. Hanna Arendt foi quem iniciou a distinção entre regimes autoritários e 
totalitários, definindo que em ambos haverá repressão para impor a política ideológica governista, 
existindo, porém, certa diferença entre eles: o autoritarismo busca impor sua política por meio de 
ações que levem o povo à apatia, obediência passiva e à despolitização. Por sua vez, o totalitarismo 
trabalha de forma impositiva a obediência às ideologias do Estado. ARENDT, Hannah. Origens do 
Totalitarismo. São Paulo: Companhia de Bolso, 2013. 
"Se a experiência totalitária desorganiza quase que a completude das esferas sociais e institucionais 
de uma nação, não é menos verdadeiro que os regimes autoritários geram tormentosos danos às 
sociedades nas quais se instalam e, especialmente, são igualmente capazes de perpetrar crimes 
contra a humanidade e em grande escala por meios "legais", desorganizando profundamente a 
estrutura jurídico-institucional do Estado". TORELLY, Marcelo. Justiça de Transição e Estado 
Constitucional de Direito: perspectiva teórico-comparativa e análise do caso brasileiro. Belo 
Horizonte: Editora Fórum, 2012, p. 49. 
4Justiça de Transição, na visão da Organização das Nações Unidas (ONU), é definida como um 
conjunto de processos e mecanismos, judiciais ou extrajudiciais, com ou sem o envolvimento 
internacional, os quais, associados ao desejo da sociedade em ter paz, buscam um acordo que 
promova a reconciliação, vindo assegurar a prestação de contas dos abusos, primando pela busca da 
verdade, por reparação às vítimas, reforma das instituições e julgamento individuais, podendo tais 
procedimentos serem realizados em conjunto ou isoladamente - Relatório S/2004/616 - ONU: "A 
noção de ‘justiça de transição’ discutida no presente relatório compreende o conjunto de processos e 
mecanismos associados às tentativas da sociedade em chegar a um acordo quanto ao grande legado 
de abusos cometidos no passado, a fim de assegurar que os responsáveis prestem contas de seus 
atos, que seja feita a justiça e se conquiste a reconciliação. Tais mecanismos podem ser judiciais e 
extrajudiciais, com diferentes níveis de envolvimento internacional (ou nenhum), bem como abarcar o 
juízo de processos individuais, reparações, busca da verdade, reforma institucional, investigação de 
antecedentes, a destruição de um cargo ou a combinação de todos esses procedimentos" (ANNAN, 

https://www.sinonimos.com.br/secessao/
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assim como jurídicos e históricos no seio do Estado atingido, visando que o retorno 

ou mesmo a busca pelo ambiente democrático possa ser consagrado. 

 

1.1    NOÇÕES E FASES HISTÓRICAS 

Historicamente o conceito e a noção de Justiça de Transição são 

relativamente recentes, mas isso não quer dizer que a realização de ações com 

cunho transicional já não ocorressem em tempos mais pretéritos, podendo-se 

deduzir que seu conceito e interpretação não se confundem com sua existência5. 

Nesse aspecto, identifica-se a presença de atos transicionais na Grécia antiga 

pelo ano de 594 a.C., quando da implantação da reforma das estruturas sociais, 

políticas e econômicas da Grécia ateniense propostas pelo legislador Sólōn. 

Naquele momento, foram iniciadas campanhas de anistia onde se restabeleciam 

certos direitos para quem houvesse sido deles privados6. 

Ainda em relação à aplicação de atos transicionais em tempos antigos, 

anotam-se vestígios da Justiça de Transição na sequência das restaurações 

monárquicas, como na Inglaterra de 1660 e na monarquia francesa em 1814 e 1815, 

momento onde se observou atos restaurativos nas restituições de títulos de nobreza 

e devolução de propriedades7. 

Quanto à justiça transicional em tempos modernos, a genealogia trazida por 

Ruti Teitel 8  traz impar contribuição para o assunto. A autora menciona que a 

genealogia contemporânea da Justiça de transição se reparte em três ciclos 

                                                                                                                                                                      
Kofi. N. Relatório n. S/2004/616. In: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Revista Anistia Política e Justiça 
de Transição, no 1 (jan. / jun. 2009). Brasília: Ministério da Justiça, 2009, p.320-351). 
5BAGGIO, Roberta Camineiro. Tensionamentos sociais e justiça de transição: contribuições ao 
constitucionalismo latino-americano.in: Revista Novos Estudos Jurídicos - Eletrônica, Vol. 19 - n. 2 - 
mai-ago 2014. Acesso em 17.01.2016. Disponível em: 
<http://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/6021>. Acesso em: 24 jan. 2017. 
6MEYER, Emilio Peluso Neder. Responsabilização por graves violações de direitos humanos na 
ditadura de 1964-1985: a necessária superação da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 
no 153/DF pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos. Tese de doutorado. Faculdade de Direito 
da Universidade de Federal de Minas Gerais. Disponível em: 
<https://www.ufmg.br/online/arquivos/anexos/ emilio_peluso_neder_meyer.pdf>. Acesso em: 18 jan. 
2016.p.226. 
7MEYER, Emilio Peluso Neder .Ob.Cit.p.227. 
8TEITEL, Ruti G. Genealogía de la Justicia Transicional. Publicado en Harvard Human Rights 
Journal, Vol. 16, Spring 2003, Cambridge. traducido al castellano por el Centro de Derechos 
Humanos, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, 2003. Disponível em: 
<http://www.cdh.uchile.cl/media/publicaciones/pdf/18/59.pdf>. p.4. Acesso em: 19 jan. 2016. 

http://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/6021
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separados em fases, sendo o fim da Segunda Guerra Mundial o marco de abertura e 

ponto de início desta primeira fase do histórico da justiça transicional nesse período 

moderno. 

Deve-se observar que a criação genealógica traçada por Ruti Teitel não 

obedece a um sentido ordinário ou limitado no espaço e tempo, importa dizer: o 

resultado da criação da justiça transicional é derivado de diversas experiências 

históricas vividas em vários países que passaram por regimes de exceção e onde os 

direitos fundamentais de seu povo foram afetados. 

Ressalta-se, por exemplo, a evidência de ações típicas de transição ainda ao 

fim da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), caracterizadas por sanções e 

embargos internacionais impostos à Alemanha. Entretanto, estas ações não são 

aludidas como termo inicial para a justiça de transição moderna, visto que aqueles 

embargos não surtiram os efeitos almejados no aspecto transicional, tanto é, que 

nos tempos seguidos o próprio país sancionado desencadeia o segundo conflito 

mundial. As sanções à Alemanha pós Primeira Guerra trouxeram resultados 

negativos levando aquele país a tempos de recessão, trazendo ressentimento à 

população, e acabou por servir de motivo impulsionador para a Segunda Guerra9. 

Teitel entende que as ações ao fim da Primeira Guerra não foram capazes de 

evitar que ocorresse a guerra seguinte, assim, apesar das ações terem o contorno 

da transição, diante do consequente resultado negativo, a genealogia moderna 

passa a ter como marco as ações pós Segunda Guerra, momento onde é possível 

perceber o nítido critério transicional sendo desenvolvido e alcançando o resultado a 

que se propunha: dar relevância e proteção ampla à dignidade da pessoa humana e 

reprimir ações tentadas contra os direitos mais fundamentais. 

Nesse mesmo contexto, há de trazer em lembrança a tentativa de julgar 

criminosos de guerra ao fim do primeiro grande conflito mundial tomando o tratado 

de Versalhes (1919) como base normativa para aquele intento10. Ocorre, entretanto, 

                                                      
9TEITEL, Ruti G.Ob.Cit.p.5. 
10Tratado de Versalhes: documento assinado ao fim da primeira guerra, em 28 de junho de 1919, 
firmando acordo de paz. Participaram como principais idealizadores os EUA, França, Itália, Império 
Britânico e Japão, entre outros países aliados, onde a Alemanha, pais que deu início ao conflito, 
assume sua responsabilidade pela guerra e se compromete a cumprir diversas exigências nas 
esferas militar, política e econômica. O tratado de Versalhes foi ratificado em 10 de janeiro de 1920, 
pela recém-criada Liga das Nações, reunião de países precursora da ONU. (ACCIOLY, Hildebrando; 
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que frente à proposta de efetivar esse tribunal, alguns Estados integrantes das ligas 

das Nações, sobretudo EUA, exerceram forte oposição ao julgamento, 

argumentando que julgar quem dera início ao conflito, seria efetivar uma justiça 

posterior ao fato11, contexto inconcebível frente às regras democráticas. 

Da mesma forma, igualmente ao fim da Primeira Guerra, tomando-se como 

fundamento o Tratado de Sévrés (1920), tem-se o insucesso em julgar governantes 

turcos pelo massacre da população armênia12. 

Assim, todas as tentativas frustradas de julgar os crimes de guerra após o 

primeiro conflito mundial, contribuem com a tese de Teitel para dar às ações pós 

Segunda Guerra o ponto de referência inicial da Justiça Transicional em tempos 

modernos. 

Isso posto, tem-se, portanto, que o ponto histórico da primeira fase da justiça 

transicional contemporânea é o momento imediatamente posterior à Segunda 

Guerra Mundial, findada em 1945, sendo o julgamento de Nuremberg13 o marco mais 

representativo dessa fase, o qual, instalado pela comunidade internacional, tinha 

objetivo prévio e definido14: julgar os crimes cometidos durante o período do regime 

                                                                                                                                                                      
CASELLA, Paulo Borba; NASCIMENTO E SILVA, G. E. do. Manual de Direito Internacional. 20a ed. 
São Paulo: Saraiva, 2012. p.106-112. 
11JARDIM, Tarsicio Dal Marso. Justiça Transicional e ONU. In: Justiça Transicional e pós-conflito. 
Universitas: Relações Internacionais. Centro Universitário de Brasília - UNICEUB. Faculdade de 
Ciências Jurídicas. Vol.4,n.1. Jan a jul, 2006. p.14-16. 
12Tratado de Sévrés: assinado em 10 de agosto de 1920 ao fim da primeira guerra, celebra a paz 
entre aliados e o Império Otomano (Turquia), país aliado da Alemanha durante o 1º conflito mundial. 
O documento impunha o desmembramento do Império Otomano, mas sofreu forte rejeição por parte 
dos nacionalistas turcos. O tratado seria revisto em Lausanne (Suíça) em 1923, mas sem mudanças 
significativas. (In: <http://www.dipublico.org/3680/tratado-de-sevres-1920/>. Acesso em 14 fev. 2017. 
13Instalado na Cidade de Nuremberg, na Alemanha, iniciou em 08 de agosto de 1945, a partir da 
assinatura do tratado de Londres (International Agreement for the Prosecution of European Axix 
Criminals), por iniciativa dos principais países do bloco aliado (Estados Unidos, União Soviética, Grã-
Bretanha e França). Os julgamentos no Tribunal de Nuremberg ocorreram entre 20 de novembro de 
1945 e 1º de outubro de 1946, tendo sido julgadas 24 pessoas integrantes ou contribuintes do 
governo nazista, todos acusados de responsabilidade penal por crimes de conspiração (comman 
plano conspiracy), crimes de guerra (war crimes), crimes contra a paz (crimes against peace) e 
crimes contra a humanidade (crimes against humanity), cometidos no período do regime de Hitler. 
(Sobre o tribunal de Nuremberg ver: JAPIASSÚ, Carlos, Eduardo Adriano. O tribunal penal 
internacional: a internacionalização do direito penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. 
14O julgamento de Nuremberg é tido como clássico exemplo de tribunal de exceção. De fato, um 
tribunal criado por "inimigos", formado por juízes nomeados a posteriori e com função de julgar fatos 
anteriores à sua criação, não obedece básicos e indispensáveis princípios processuais, como: juiz 
natural, anterioridade, imparcialidade, reserva legal, dentre outros; afora seu cunho institucional com 
contornos amplamente políticos. Apesar de se reconhecer que o Tribunal de Nuremberg se amolda a 
um julgamento de exceção, não se deve deixar de entender sua importância para o desenvolvimento 
do Direito Penal Internacional e para o reconhecimento da necessidade de proteção à humanidade, 
eis que tal julgamento se firma como marco pontual de integração para criação de um efetivo e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Sovi%C3%A9tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A3-Bretanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A3-Bretanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
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nazista, destacando-se os crimes de conspiração e contra a paz, crimes de guerra e 

crimes contra a humanidade15. 

Analisando os objetivos do Tribunal de Nuremberg, nota-se o esboço das 

modernas ideias da Justiça de Transição, na medida em que, ao julgar e condenar 

importantes atores do Holocausto, quis a comunidade aliada, idealizadora do 

tribunal, fazer um elo dos crimes nazistas e devidas reprovações, com um futuro de 

respeito aos direitos fundamentais. 

É significativa, senão preponderante, a influência dos julgamentos de 

Nuremberg para escopo da Justiça de Transição, vez que naquelas sessões 

julgadoras se esclareceu bases importantes do Estado de Direitos, delimitando 

valorosas discussões em prol da garantia de um Estado com pacificação social e 

política, reprovando a cena trazida por alguns regimes autoritários da época16. 

O julgamento dos colaboradores nazistas iniciou a prática de inserir 

determinadas atuações criminosas na seara dos crimes contra a humanidade, em 

destaque aqueles atos perpetrados contra a população civil, que além de 

assassinatos, torturas, extermínio e outros, também classificou as perseguições 

políticas, religiosas e raciais como atos típicos contra humanidade17. 

O Tribunal de Nuremberg desperta atenção por vir demonstrar à comunidade 

internacional a ideia de repudiar e punir atos que atentam contra a paz e contra os 

direitos fundamentais ainda que cometidos internamente e dentro do liame do 

Estado soberano, permeando os esboços da futura justiça penal internacional. 

Entende-se, assim, que esta primeira fase firma a criminalização das 

condutas violadoras dos direitos humanos de maneira global, criando a base do 

Direito Penal Internacional. Por essa base de pensamento, pode-se firmar que o 

legado do Tribunal de Nuremberg18, paradigma de destaque dessa primeira fase 

                                                                                                                                                                      
permanente tribunal globalizado com competência penal ampla. Da mesma forma, cabe reconhecer a 
importância do julgamento para a comunidade global enveredar sobre o entendimento de que 
violações a direitos da humanidade deverão ser firmemente reprováveis e que a todos cabe o dever 
de respeito e proteção aos direitos humanitários. 
15JAPIASSÚ, Carlos Eduardo Adriano; MIGUENS, Marcela Siqueira. Ob. Cit., p.222. 
16LOUREIRO LEMOS, Eduardo. Justiça de Transição. Belo Horizonte: D`Plácido, 2014, p.35-36. 
17CANÊDO, Carlos. O genocídio como crime internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 1999. p.77. 
18 Em que pese o tribunal de Nuremberg ser considerado efetivamente o marco do Direito 
Internacional e ponto inicial da justiça de transição contemporânea, cumpre mencionar a implantação 
e realização do tribunal de Tóquio, também instituído para julgamento de crimes cometidos durante o 
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histórica da justiça pós conflito em tempos contemporâneos, trouxe em primeira mão 

o poder cogente do Direito Internacional19. Isto posto, na extensão desse intervalo de 

1945 a meados de 1970, nessa etapa da justiça transicional, figura um caráter 

internacionalista e punitivo, com singelo porém marcante afastamento da jurisdição 

nacional20. 

Além do nítido internacionalismo trazido pelo Tribunal de Nuremberg e da 

criminalização de condutas que atentem contra os direitos humanos, aquela corte dá 

à primeira fase da genealogia da justiça transicional a forte cooperação entre 

Estados soberanos e também a noção primaz do que se define como prestação de 

contas de atrocidades do regime totalitário21, o que, nesse sentido da justiça pós-

conflito, se encerra com a busca e revelação da verdade dos fatos cruéis praticados 

ao longo do conflito e subsequente responsabilização de seus agentes. 

É historicamente perceptível a ascensão do interesse comunitário 

Internacional para proteção aos direitos humanos no pós-guerra, sobretudo na 

crença de que as graves violações perpetradas pelo Nazismo poderiam ter sido 

                                                                                                                                                                      
segundo conflito mundial, resultando no julgamento e condenação de 80 presos de guerra naquele 
pais do Extremo Oriente. Dentre os condenados pelo Tribunal de Tóquio, não estavam as pessoas 
mais influentes. Assim, ficaram de fora da lista de acusados os políticos, homens de negócios e 
empresários, e o próprio Imperador Hioritho, contra o qual se tinha provas contundentes de que havia 
cometido graves violações contra a humanidade, tais como o autorizo ao ataque de Pearl Habor sem 
que Japão e EUA estivessem em declarada guerra (Para mais informações sobe o TPI consultar: 
JAPIASSÚ, Carlos, Eduardo Adriano. O tribunal penal internacional: a internacionalização do direito 
penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004). 
Nos moldes do Tribunal de Nuremberg, ocorreram outros 12 julgamentos de membros e oficiais do 
Regime Nazista. Entre 1946 e 1949, foram levados aos tribunais 177 acusados, sendo 97 réus 
condenados pelos mesmos fundamentos de Nuremberg. Fora esses tribunais de compromisso 
internacional, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e União Soviética, levaram a julgamento e 
condenaram em suas zonas de ocupação, um grande número de pessoas acusadas por crimes 
cometidos no decorrer da Segunda Guerra. Igualmente, muitos Estados que haviam sido ocupados 
pela Alemanha de Hitler durante a Segunda Guerra ou que houvessem colaborado com o governo 
Alemão na política de perseguição às raças, sobretudo aos judeus, também realizaram internamente 
diversos julgamentos no pós Segunda Guerra. Polônia, a antiga Tchecoslováquia, ex União Soviética, 
Hungria, Romênia, França, entre outros, levaram a julgamento milhares de réus, alemães ou 
colaboradores nacionais. Destaca-se o julgamento, em 1961 na cidade Jerusalém, de Adolf 
Eichmann, principal responsável pela deportação dos judeus europeus no período nazista. (In: 
HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM – UNITED STATES OF AMERICA. Crimes de guerra. 
Disponível in: <https://www.ushmm.org/wlc/ptbr/article.php?ModuleId=10005140>. Acesso em: 10 
dez. 2017. 
19 MARTINS, João Victor Nascimento. Juridicidade e Justiça de Transição. Belo Horizonte. 
D'Plácido, 2014. p.107. 
20 ALMEIDA, Eneás de Stutz e TORELLY, Marcelo. Justiça de Transição, Estado de Direito e 
Democracia Constitucional: estudo preliminar sobre o papel dos direitos decorrentes da transição 
política para a efetivação do Estado Democrático de Direito. Sistema Penal & Violência, Porto 
Alegre. PUC-RS. v. 2, n. 2, p. 36-52, jul./dez. 2010. 
21CRUZ, Eugeniusz Costa Lopes da. Justiça de Transição no Brasil: análise crítica da persecução 
penal dos agentes do regime militar. Curitiba: Juruá, 2015. p.44 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjk2P-c4IbdAhWBDZAKHZj4C4YQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ushmm.org%2Foutreach%2Fptbr%2Farticle.php%3FModuleId%3D10007675&usg=AOvVaw0_Pz_C-AJd-Eyfx7eK4HA1
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evitadas, ou ao menos minoradas, se já houvesse um sistema de proteção 

internacional dos direitos humanos minimamente instalados22. Este pensamento fica 

completo quando em momento imediatamente posterior aos julgamentos de 

Nuremberg, em outubro de 1945, surge a Organização das Nações Unidas (ONU), e 

pouco tempo depois, em 1948, se efetiva a promulgação da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos pela Assembleia Geral da Organização. 

De volta à trajetória histórica da justiça transicional, tem-se ao fim da Segunda 

Guerra a vitória do bloco aliado, este formado por países antagonicamente opostos 

em suas ideias políticas e de governo, notadamente Estados Unidos da América - 

EUA (capitalismo) e União da República Socialista Soviética - URSS (socialismo). É 

este o momento iniciador da segunda fase da justiça transicional moderna, surgindo 

com a tensão global conhecida como Guerra Fria, definida como momento político 

globalizado, polarizado pelas duas grandes potências mundiais que dividiram o 

mundo com suas influências pós Segunda Guerra Mundial. 

A chamada Guerra Fria perdurou por algo em torno de 47 anos, findando em 

1991 com a extinção da URSS, provocando, mais precisamente no Leste Europeu, 

uma sequência de democratização em diversas nações que se apoiavam na então e 

agora extinta URSS23. Este momento histórico é marco da segunda fase moderna da 

justiça de transição a qual perdura de meados de 1970 a 1989/199024. 

Essa segunda fase está fortemente vinculada à crescente democratização 

surgida pós-Guerra Fria, não somente marcada pelo desmanche da União Soviética, 

vez que por todos os continentes pode-se observar diversos países trocando sua 

forma e regime de governo, saindo de situações de autoritarismo indo em busca de 

um Estado com viés mais democrático. 

Movimentos relacionados a essa segunda fase podem ser vistos na Europa, 

onde processos descomunizantes ocorreram na Albânia, Bulgária, República 

Tcheca, Eslováquia, Polônia, Romênia, Alemanha e Hungria. 

Na África, atos administrativos em busca da restauração democrática foram 

intensificados em Burundi, República da África Central, Chade, Costa do Marfim, 

                                                      
22GUERRA, Sidney. Curso de Direito Internacional Público.7.ed.São Paulo: Saraiva, 2013.p.470. 
23CANÊDO, Carlos, Ob. Cit. p.77. 
24TEITEL, Ruti, Ob. Cit. p.7. 
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República Democrática do Congo, Etiópia, Gana, Quênia, Libéria, Nigéria, Ruanda, 

Serra Leoa, África do Sul, Sudão, Uganda e Zimbábue. A Ásia se mostra 

representada nas importantes comissões de transição ocorridas no Cambódia, 

Timor-Leste, Indonésia, Filipinas, Sri Lanka e na Coreia do Sul25. 

Na América Latina, a onda de mudanças se move com o fim de regimes 

militares autoritários em diversos países, com evidência na Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Haiti, Argentina, Chile, Bolívia, Uruguai, Paraguai, Peru, Nicarágua, 

Panamá, Equador e Brasil26. 

Especificamente aos países da América Latina, a ascensão da 

democratização e reconstrução nacional seguiu em conformidade com as 

características de cada Estado, levando-se em conta que quando se parte para 

aplicar a transição, as particularidades de cada caso, de cada Estado, devem ser 

observadas. De toda forma, atos em comum aos Estados Latinos no pós 

autoritarismo foram implantados em busca da pacificação nacional, como por 

exemplo, a criação das comissões da verdade e de reparações, observando no 

entanto, que em alguns Estados, como o Brasil, os objetivos da reconciliação 

andaram muito timidamente, sobretudo por força da adoção de leis de anistia e na 

demora para efetiva busca da verdade e das possíveis reparações27. 

Nessa segunda etapa genealógica da Justiça de transição, é destaque o caso 

da África do Sul com a degeneração da política do Apartheid 28 , que por anos 

segregou os sul africanos com base em sua cor. 

                                                      
25BRITO, Alexandra Barahona de. Justiça Transicional e a Política da Memória: uma visão global. 
In: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Revista Anistia Política e Justiça de Transição, nº 1 (jan. / jun. 2009). 
Brasília: Ministério da Justiça, 2009. 
26Idem. 
27JAPIASSÚ, Carlos Eduardo Adriano; MIGUENS, Marcela Siqueira.Ob.Cit.p.233-239. 
28A política segregadora na África do Sul existia desde o século 17, ainda à época da colonização da 
Inglaterra e Holanda. Foi colocada como prática normatizada a partir da década de 50, tendo, dentre 
outras regras: a proibição de casamentos entre brancos e negros; proibição de circulação de negros 
em determinadas áreas das cidades; criação de um sistema diferenciado de educação para as 
crianças dos bairros negros. O Apartheid perdurou até a década de 90, momento em que o 
presidente sul-africano, Frederick de Klerk, aprovou diversas medidas sociais colocando fim aquele 
regime de segregação racial. Medida de impacto tomada foi a libertação do ativista negro Nelson 
Mandela, o qual encontrava-se preso desde 1964 por lutar contra o regime segregador, vindo ele a 
assumir a presidência da África do Sul em 1994, tornando-se o primeiro presidente negro daquele 
país (REDDY, Enuga S. The United Nations and the struggle for liberation in South Africa. In: The 
Road to Democracy in South Africa, Volume 3, International Solidarity, Part I. Disponível em: 
<http://www.anc.org.za/docs/misc/1992/roadtodemocracyl.pdf>. Acesso em: 17 mar. 2017) 
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O ato marcante na recuperação social no país Sul Africano está na 

implantação da Comissão da Verdade e Reconciliação ali instalada (TRC – Truth 

and Reconciliation Comission). Embora as inúmeras críticas ao trabalho da TRC, 

sobretudo no que tange aos resultados alcançados no âmbito da reparação às 

vítimas e de não responsabilização dos autores de infrações aos direitos 

humanitários naquele pais, a ampla participação das vítimas e relevante atuação na 

conciliação e restauro da paz, faz dessa comissão uma referência para outros 

projetos transicionais continente afora. 

Outro marco histórico importante dessa fase é a queda do Muro de Berlim29. 

Fato com importante simbolismo no que atine às questões de reconciliação, vez que 

representa a reunião das duas Alemanhas até então separadas deste o fim da 

Segunda Guerra, com um lado socialista influenciado pela União Soviética e outro 

lado capitalista com influência dos aliados. 

Em 1990, a queda do muro, após 28 anos separando o mesmo território, 

promoveu a reunião do país, com adesão da República Democrática Alemã - RDA 

(lado socialista) à República Federal da Alemanha - RFA (lado capitalista), trazendo 

de volta a mesma moeda, a mesma bandeira e outros símbolos e, o principal, a 

obediência à Lei Fundamental de Bonn, tida como a Constituição da Alemanha30. 

Observa-se a ausência do Direito Internacional nessa segunda fase, 

precisamente a ausência de punições específicas, ao contrário do que ocorreu no 

âmbito da primeira fase pelas vias do Tribunal de Nuremberg. Nesse sentido, nota-

se que a ausência de responsabilização internacional se deu em vista das 

transformações democráticas desse período não terem surgindo a partir de uma 

guerra entre países, mas sim em consideração ao novo discurso democrático de 

conciliação entre soberania e ordem jurídica interna surgidos no pós guerra fria31. 

No que tange à terceira fase, estabelecida já aos fins do século XX, por volta 

do nos anos 90, e avançando aos dias atuais, pode-se associá-la à consolidação da 

                                                      
29O Muro de Berlim, com construção iniciada em 13 de agosto de 1961, além de separar os territórios 
alemãs, serviu como barreira para impedir que um número cada vez mais crescente de moradores do 
lado socialista fugissem para o lado da Alemanha capitalista. (BULAU, Doris. A construção do muro 
de Berlim. Disponível em: <http://www.dw.com/pt-br/1961-constru%C3%A7%C3%A3o-do-muro-de-
berlim/a-608522>. Acesso em 13 jul. 2017. 
30BERLIN STORY VERLAG. Die Berliner Mauer:1991-1989.Versão em português. Berlim: Berlin 
Story, 2013. 
31LOUREIRO LEMOS, Eduardo, 2014. Ob Cit. p.35. 
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internacionalização e globalização dos direitos humanos e a busca por sua proteção 

frente a alguns momentos de instabilidade política e recorrentes conflitos sociais 

surgidos por todos os continentes32. 

Com efeito, é nessa terceira etapa que surge importante passo para 

firmamento do Direito Internacional na proteção aos direitos humanos. Partindo da 

tradição jurídica de Nuremberg, a comunidade global fixa a criação do Tribunal 

Penal Internacional - TPI (International Criminal Court)33, instituição regularmente 

envolvida nos processos transicionais e que se torna importante órgão mediador e 

julgador dos crimes contra a humanidade34. 

Nesta terceira fase, portanto, nota-se um forte comprometimento com a 

persecução penal dos responsáveis por violações aos direitos humanos35 , ação 

perfeitamente amoldada ao cunho transicional e expressão nítida do processo da 

Justiça de Transição36. 

Assim, este terceiro momento fica associado à atribuição central e 

internacional da responsabilidade de punir, deixando de ser uma condição isolada a 

cada território que tenha sofrido com violações de direitos, passando a compor o 

interesse internacional global37. 

Isto posto, embora a cronologia 38  da Justiça de Transição ter 

reconhecidamente iniciada no pós Segunda Guerra, deve-se observar que seu 

                                                      
32TEITEL, Ruti. Ob. Cit. p.22-24. 
33TPI - TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL. Criado pelo Estatuto de Roma, em 17 de julho de 1999, 
com sede em Haia, Holanda, onde se instalou definitivamente a partir de 1º de julho de 2002 (pode se 
reunir em outros centros). É uma corte permanente e independente de última instância, que tem 
poder jurisdicional para o genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra. Hoje conta com 
adesão 122 Estados-Partes: 34 africanos; 27 latino-americanos e caribenhos; 25 do Grupo de Países 
Ocidentais; 18 da Europa do Leste e 18 da Ásia e Pacífico. Todos os países da América do Sul são 
partes do Estatuto. O Brasil depositou seu instrumento de ratificação ao Estatuto de Roma em 20 de 
julho de 2002. O tratado foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto no 
4.377, de 25 de setembro de 2002 (Disponível in: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-
externa/paz-e-seguranca-internacionais/152-tribunal-penal-internacional>. Acesso em 03 jul. 2016.). 
Para mais informações sobe o TPI consultar: JAPIASSÚ, Carlos, Eduardo Adriano. O tribunal penal 
internacional: a internacionalização do direito penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004) 
34TORELLY, Marcelo, Ob Cit. p.49. 
35Como exemplo: Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia (TIPI) - 1993; Tribunal Penal 
Internacional para Ruanda (TPIR) - 1994. 
36JAPIASSÚ, Carlos Eduardo Adriano; MIGUENS, Marcela Siqueira. Ob. cit. p.234. 
37PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e Justiça Internacional. São Paulo: Saraiva.14ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2013. p.193-194 
38Esta genealogia trazida por Teitel, vem bem sintetizada pelo estudo feito por Cecília MacDowell 
Santos: "Em sua genealogia da justiça de transição desde o final da II Guerra Mundial, Teitel (2003) 
identifica três fases: a primeira, que é marcada pelos Tribunais de Nuremberg, criou importantes 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4388.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4388.htm
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termo e seu conhecimento só tiveram avanços como sistema autônomo cientifico 

aos anos 9039. A Justiça transicional, apesar de nitidamente presente nos diversos 

momentos históricos de fim de regimes autoritários ao longo dos últimos 70 anos, 

teve sua ascensão como objeto individualizado de estudo já nos últimos 25 anos do 

século XX, paralela e não coincidentemente desenvolvida e influenciada pela 

trajetória e ascensão do Direito Penal Internacional. 

Dado isso, como já se disse a pouco e no preâmbulo desse capítulo, muito 

embora o termo e o tema serem relativamente novos, hoje já se vê bem definido na 

prática do direito e da ciência política, visto sua real importância no que concerne 

aos atributos a serem seguidos por uma sociedade pós-conflito e em busca de sua 

reconciliação, o que, em estreito modo, significa romper com o passado e restaurar 

a paz, ou seja, reconciliar sociedade e Estado. 

E aqui cabe esclarecer que a justiça transicional não tem o caráter de 

revanchismo a que alguns setores da sociedade fazem menção, mas sim uma 

necessária instrumentalização de atos e mecanismos que buscam justamente 

conciliar passado e futuro, tendo sim a vítima como objetivo principal, mas sem 

deixar de enxergar o direito e as prerrogativas legais daqueles acusados de terem 

ativamente participado ou contribuído para um regime autoritário. 

Quando se fala que a justiça de transição tem o escopo de reconciliar uma 

sociedade anteriormente em conflito, nada mais se pensa senão em restaurar os 

direitos fundamentais atingidos pelo Estado opressor. "Promover os direitos 

humanos violados e, por outro, fortalecer as instituições e as práticas 

democráticas"40, ou seja, a (re)implantação de um Estado de Direitos41, pleno e 

                                                                                                                                                                      
precedentes jurídicos, mas foi “sui generis”, circunscrita aos horrores do Holocausto. A segunda fase 
refere-se às transições para a democracia na América Latina e à queda do comunismo no bloco 
soviético a partir dos anos 80. Esta fase caracterizou-se pela democratização, combinada com 
algumas medidas de transição e privatização da economia, deixando-se a cargo da iniciativa 
individual a litigância. A terceira e atual fase caracteriza-se pela normalização e globalização do 
paradigma de justiça de transição, com um consenso em torno da necessidade de se lidar com o 
passado" (SANTOS, Cecília MacDowell, apud Ruti Teitel. Memória na Justiça: A mobilização dos 
direitos humanos e a construção da memória da ditadura no Brasil, Revista Crítica de Ciências 
Sociais. 88|2010. p.127-154. Disponível in: <https://rccs.revues.org/1719>. Acesso em: 03 jul. 2017) 
39MAIA, Fábio Fernandes. Lei de Anistia e Justiça de Transição: o redimensionamento do debate e 
o julgamento da ADPF no 153 pelo STF. Curitiba: Juruá, 2014. p.71 
40QUINALHA, Renam Honório. Justiça de Transição: contornos do conceito. São Paulo. Outras 
Expressões. Dobra Editorial.2013, p.123. 
41A expressão "Estado de Direito" surge como reação ao Estado Absoluto do século XVII a fim de 
evitar a arbitrariedade de seu governante perante seus súditos. Sua contribuição histórica está na 
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vigorante, com irrestrita observância aos direitos fundamentais, os quais, em perfeita 

análise de Vicente Barretto42, são as defesas do indivíduo frente às arbitrariedades, 

sobretudo daquelas vindas do exercício do poder do Estado. 

Nesse aspecto, importante ressaltar que estabelecer um Estado Democrático 

de Direitos não está coligado simplesmente em tirar do poder o autoritarismo, ou 

promover eleições e eleger governantes com discurso democrático ou promulgar 

uma nova Carta Constitucional, ainda que esses sejam os pontos de partida. A 

transição em busca de um novo momento social vai para além disso. Alcança 

efetivamente o restauro dos direitos fundamentais de forma ampla, ou seja, voltar a 

entender ou até mesmo em alguns casos começar a entender a dignidade da 

pessoa como vetor da paz entre Estado e sociedade e ponto alto para enraizar a 

democracia. 

A outro tanto, é primordialmente necessário esclarecer, e apesar do vocábulo 

"Justiça" que compõe o nominal dessa ciência, que o termo não está estritamente 

aliado ao conceito técnico ou abstrato de Justiça 43 , assim como as ações 

programadas para efetivação da Justiça de Transição não estão unicamente 

associadas a atos jurídicos strictu senso ou mesmo voltadas unicamente aos 

auspícios do Poder Judiciário.Vale dizer, as medidas inseridas no contexto de um 

processo transicional deverão observar tanto atos de natureza judicial e/ou não 

judicial44. 

O que permeia o processo transicional não são somente as ações jurídicas 

propriamente ditas, mas estas se complementando com demais atos não judiciais, 

sobretudo os atributos políticos e históricos, por vezes tão importantes quanto 

medidas judiciais em si. A transição perpassa por restabilizar o Estado, reconstruir 

uma sociedade, e nem sempre isso se faz somente a partir do judiciário. Portanto, o 

caráter interdisciplinar da justiça de transição infere que os diversos critérios de 

                                                                                                                                                                      
formação das constituições liberais que orientaram o Estado Moderno e contemporâneo a partir da 
criação legislativa de regras que protegessem o Cidadão do Estado (GARCIA, Marcos Leite; 
AQUINO, Sérgio Ricardo Fernandes de. Direitos Fundamentais Líquidos em Terrae Brasilis: 
reflexões. In: Sequência - Estudos Jurídicos e Políticos, n. 62, p. 223-260, jul. 2011. Disponível 
em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/2177-7055.2011v32n62p223/18621>. 
Acesso em: 23 jan. 2017). 
42BARRETTO, Vicente de Paulo. O Fetiche dos Direitos Humanos e Outros Temas. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2a ed, 2013. p.66. 
43ALMEIDA, Eneás de Stutz e TORELLY, Marcelo. Ob. Cit. p.36-52  
44AMBOS, Kai. Ob. Cit. p.28. 
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aplicação devem surgir nem mais e nem menos com destaque em relação à justiça 

propriamente dita. 

As iniciativas em prol de uma efetiva Justiça de Transição devem ser 

ajustadas de maneira ampla, e nessa amplitude dos elementos da transição deve-se 

prever sempre a busca pela paz entre sociedade e Estado, com foco no respeito aos 

direitos fundamentais como vetor da dignidade da pessoa humana, levando em 

conta que isso perpassa para muito mais além do que evidenciar unicamente a 

justiça na sua inserção retribuitiva45. 

O que se deve ter em clarividência é que a Justiça de transição não é uma 

forma especial de justiça, sendo bom dizer que suas ações se aproximam muito 

mais ao caráter político restaurativo buscando a transformação da sociedade em si 

mesma, do que processos e sentenças judiciais46. 

Por outro lado, há de se observar que os processos transicionais não são 

iguais. A bem da verdade, existem tipos distintos de processos de transição, sendo a 

transição por ruptura e a transição negociada, os tipos observados ao longo dos 

processos mais recentes. Todavia, é pouco provável que se possa caracterizar 

apenas estas duas formas de transição, até mesmo porque, em grande parte dos 

casos de implantação de uma transição acaba-se por abraçar situações de um ou de 

outro tipo. 

A transição por ruptura, a mais comum, ocorre quando o governo autoritário 

que vai deixando o poder não exerce nenhum controle sobre os mecanismos 

transicionais. Estes são implantados por meio de uma intervenção estrangeira ou em 

situações de guerras civil ou revolucionária que levam o governo ditatorial à derrota. 

Também relacionada quando o regime já não conta com legitimidade interna ou 

                                                      
45"La justicia transicional es el conjunto de medidas judiciales y políticas que diversos países han 
utilizado como reparación por las violaciones masivas de derechos humanos. La justicia transicional 
no es un tipo especial de justicia sino una forma de abordarla en épocas de transición desde una 
situación de conflicto o de represión por parte del Estado". (THE INTERNATIONAL CENTER FOR 
TRANSITIONAL JUSTICE - ICTJ. ¿Qué es la justicia transicional? Disponível em 
<http://www.ictj.org/es/tj/>. Acesso em: 17 jan. 2017) 
46GENRO, Tarso; ABRÃO, Paulo. Memória Histórica, Justiça de Transição e Democracia sem fim. In: 
Repressão e Memória Política no Contexto Ibero-Brasileiro: estudos sobre Brasil, Guatemala, 
Moçambique, Peru e Portugal. Brasília: Ministério da Justiça, Comissão de Anistia; Portugal: 
Universidade de Coimbra, Centro de Estudos Sociais, 2010. Disponível em: 
<http://www.memoriasreveladas.arquivonacional.gov.br/media/Repre_Memoria_pdf. Acesso em 16. 
jan. 2017. 

http://www.ictj.org/es/tj/).
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ainda em situações de extremo desgaste econômico, onde o regime repressor já 

encontra total descrédito e deslegitimação47. 

Por sua vez, na chamada transição negociada, observa-se a participação do 

governo autoritário no controle das diretivas transicionais, onde seus agentes 

conseguem conservar certo poder, obrigando que as ações de transformação para o 

novo regime democrático sejam pontualmente negociadas. Assim, o regime anterior 

exerce influência no processo de mudança, o que acaba por dar a essa forma de 

transição uma espécie de continuidade nas estruturas políticas, sendo um óbice a 

algumas ações próprias da transição, como por exemplo, a apuração de crimes e 

consecutiva responsabilização penal dos criminosos48. 

Independente de como ou qual tipo de transição se instale, entende-se que as 

medidas a serem aplicadas serão avaliadas a partir da necessidade de reforma que 

se deve ou precise implantar em determinada condição concreta no território 

atingido, melhor dizendo, é pressuposto para uma boa transição averiguar quais 

medidas da justiça transicional melhor se adéquam e contribuem para restauro da 

paz social e reconciliação com a democracia. 

As formas como as ações da transição deverão ser conduzidas não 

obedecem a uma regra ou rito único, na verdade, a implantação das diretivas da 

transição deve observar as características históricas da cada sociedade, de cada 

Estado que busca sua restauração democrática. 

Não há um modelo ou procedimento já definido a ser seguido. O que deve 

haver é a observância às nuances e características da nação, como também o 

caminho e regime ditatorial estabelecido e que agora se pretende reformar49. 

Essa questão das ações para aplicação da justiça transicional em diferentes 

dimensões se faz tão premente que se torna difícil identificar um modelo genérico de 

transição. O modelo utilizado para cada transição que se instalada é distinto50. Cada 

                                                      
47BRITO, Alexandra Barahona, Apud, BORGES, Bruno Barbosa. Justiça de Transição: a transição 
inconclusa e suas consequências na democracia brasileira. Curitiba: Juruá, 2012. p.24-25. 
48Idem.p.26-27. 
49LIMA, Jozely Tostes de. O que é Justiça de Transição?. Revista projeção, Direito e Sociedade, 
Vol. 3. no 2. Dez, 2012. p. 32. Disponível. in: <http://revista.faculdadeprojecao.edu.br/index.php/ 
Projecao2/article/viewFile/277/206>. Acesso em 18 jul. 2016. 
50"Trata-se de instituições, práticas, políticas, normas e mecanismos que guardam uma manifesta 
diversidade interna, isto é, dentro de cada país, e, também, externamente, entre os diversos países 
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território em conflito, cada Estado e cada sociedade em exceção, tem suas 

peculiaridades e estas deverão ser observadas na aplicação das ações transicionais 

e estas devem estar em consonância com as circunstâncias de cada caso51. 

Nenhuma transição política se constrói dissociada das circunstâncias em que 

ela foi gerada52. Assim, cada Estado deve observar a maneira que melhor se encaixa 

na sua lida com o passado de abusos e graves violações aos direitos humanos, 

observando para tanto, como reagem as vítimas, como também o Estado e os 

grupos sociais envolvidos53. 

Todavia, é inconteste que identificar o acervo de violações à proteção dos 

direitos fundamentais e à atuação do Estado no empreendimento de tais violações é 

elemento comum e obrigatório a qualquer processo transicional. Sendo certo 

também, que a busca comum em todos os casos de transição é a necessidade de 

restabelecer o Estado Democrático e de Direitos, como também equacionar as 

violações aplicadas pelo Estado no período de autoritarismo54. 

É oportuno ressaltar, e apesar dos atributos transicionais terem quase sempre 

suas ações voltadas ao momento posterior do conflito social, vale dizer, quando 

finda o regime autoritário, suas aplicações também podem ser efetivadas ainda no 

decorrer do regime opressor. Da mesma forma, não está a Justiça de Transição 

vinculada somente às mudanças de regime, em particular da ditadura à democracia. 

O que se tem nítido é que as aplicações transicionais também podem alcançar 

processos de retorno à paz social durante o conflito em curso e até mesmo no 

âmbito de casos específicos55 dentro de uma democracia formal56. 

                                                                                                                                                                      
que decidem confrontar o passado violento. Nem todas conseguem encaixar-se em uma grande 
unidade coerente e experimentam muitos desajustes na prática destas políticas. Assim, uma das 
primeiras lições que se deve aprender é que não existem receitas universalmente aplicáveis e que o 
cotejo de diversas experiências internacionais pode oferecer aprendizados, guias, diretrizes, 
precauções, porém nunca um programa pronto para ser aplicado". (REÁTEGUI Félix. Introdução. In: 
Justiça de Transição. Manual para América Latina. Brasília: Comissão de Anistia, Ministério da 
Justiça; Nova Iorque: Centro Internacional para a Justiça de Transição, 2011.p.40) 
51MARTINS, João Victor Nascimento. Ob. Cit. p.107-108 
52LÍRIO DO VALLE, Vanice Regina. Apresentação.IN: CRUZ, Eugeniusz Costa Lopes da. Justiça de 
Transição no Brasil: análise crítica da persecução penal dos agentes do regime militar. Curitiba: 
Juruá, 2015. p.8 
53LIMA SANTOS, Roberto. Crimes da Ditadura Militar: responsabilidade internacional do Estado 
Brasileiro por violação aos direitos humanos. Porto Alegre: Nuri Fabris, 2010. p.54 
54ALMEIDA, Eneás de Stutz e TORELLY, Marcelo. Ob. Cit. p.36-52 
55"O foco preferencial da justiça de transição recai sobre sociedades políticas que emergiram de um 
regime de força para um regime democrático, mas também pode ser claramente identificado dentro 
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Noutro aspecto, ainda que as ações de transição observem sempre o 

interesse sobre o que e como aconteceu, diga-se, sobre fatos pretéritos, há que se 

efetivar a justiça de transição com ações que não deem ênfase apenas ao passado, 

mas também numa perspectiva de futuro57. 

Alcançar o objetivo transicional “exige um conjunto inclusivo de estratégias 

formuladas para enfrentar o passado, assim como para olhar o futuro a fim de evitar 

o reaparecimento do conflito e das violações”58 e sem deixar de promover ações 

amplas. Isso perpassa para mais do que apurar crimes, punir culpados e indenizar 

vítimas, atos erroneamente associados como únicos a serem implantados no 

decorrer de um processo de transição59. 

De toda sorte, as ações em prol da transição não devem descurar do conceito 

macro de justiça, tampouco deixar de considerar os direitos do acusado, o interesse 

da vítima e o bem-estar da sociedade, sempre olhando que os atos a serem 

implantados devem buscar a recuperação do tecido social atingido. Desse modo, 

tem-se que as medidas a serem implantas devem ir além da reparação e 

persecução penal, aplicando também, isoladamente ou em uma combinação, via de 

                                                                                                                                                                      
dos próprios regimes democráticos, sempre que ocorrerem violações de direitos humanos pelo 
Estado. Para citar um exemplo, o massacre de Eldorado dos Carajás, ocorrido no dia 17 de abril de 
1996, muito embora tenha ocorrido no bojo de uma democracia, suscita inteiramente todos os pontos 
da justiça de transição". (SILVA FILHO, J.C.M. Crimes do Estado e justiça de Transição. In: Sistema 
Penal & Violência, Porto Alegre, v. 2, n. 2, p. 22-35, jul./dez, 2010); 
O Caso "Eldorado de Carajás" se deu pela ação da Policia Militar do Estado do Pará, em 
desocupação da rodovia BR 155, resultando na morte de 19 integrantes do movimento dos sem-terra. 
Em decorrência, ações típicas transicionais foram pronunciadas: pagamento de indenizações pelo 
governo do Estado, julgamento e responsabilização dos agentes, preservação da memória com a 
construção do Monumento "Eldorado Memória", na cidade de Marabá-PA, projetado por Oscar 
Niemeyer, que acabou sendo destruído dias depois. 
56AMBOS, Kai et al. Ob. Cit.p.27. 
57ALMEIDA, Eneás de Stutz e TORELLY, Marcelo.Ob.Cit.p.36-52 
58VAN ZYL, Paul. Promovendo a Justiça Transicional em Sociedades Pós-Conflito. In: Justiça de 
Transição. Manual para América Latina. Brasília: Comissão de Anistia, Ministério da Justiça; Nova 
Iorque: Centro Internacional para a Justiça de Transição, 2011, p.47. 
59 "Na literatura, os escritores em geral entendem a justiça de transição como olhar para trás: 
compensar as vítimas pelas suas perdas; punir malfeitores e forçar indivíduos a devolverem 
propriedades que foram injustamente adquiridas; revelando a verdade sobre os eventos 
passados(...).Justiça de transição também pode ser entendida como olhar ao futuro: fornecendo um 
método para as pessoas recuperarem tradições e instituições pedidas; privando ex-funcionários de 
influência política e econômica que poderiam usar para frustrar a reforma; sinalizando um 
compromisso com os direitos de propriedade, o mercado e as instituições democráticas; 
estabelecendo precedentes constitucionais que possam dissuadir os novos líderes de repetir os 
abusos do antigo regime".(QUINALHA, Renam Honório. Ob. Cit. p.122-123. Apud Eric Posner. Adrian 
Vermule: Tradicional Justice as ordinary Justice. Public Law and Legal Theory Paper Working 
Paper, University of Chicago, mar, 2003, p.5) 
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regra, a busca da verdade e a reforma institucional60, o que engloba ações muito 

mais amplas e para muito além do foco penal e do judiciário. 

Nesse sentido, há de se observar que estudo da Justiça de Transição e a 

aplicação de suas ações, reúne conceitos e ingerências em diversos campos 

científicos. Além do Direito, reúne-se a Ciência Política, Sociologia, História e outras, 

que juntas trabalham para que o Estado consiga satisfatoriamente vencer o status 

de exceção61. 

Por tudo acima exposto, tem-se que a ciência transicional faz referência a 

processos pelos quais se chega nas mudanças de uma determinada ordem social e 

política que necessita encerrar atos conflitantes com paz e com a justiça62. A Justiça 

de Transição, portanto, é uma ordem de indicadores políticos adotados pelo Estado-

Governo surgido após o conflito armado ou regime autoritário, baseando-se, 

sobretudo, na ideologia de responsabilização63. 

Por essa aspecto, Cherif Bassiouni, ao conceber os Princípios de Chicago64, 

trouxe valiosa contribuição ao tema. Tais princípios são diretrizes a servirem como 

guia para o Estado em transição, visando indicar estratégias jurídicas e políticas que 

se mostrem eficientes para efetiva reconciliação pós conflito. 

A justiça transicional não é simploriamente a transposição de um regime 

político autoritário para outro democrático, o processo também se relaciona à 

reorganização político-institucional do Estado em conflito65. Assim sendo, há de se 

observar que o processo de transição é uma perfeita harmonia de diretrizes que se 

coadunam em prol de fixar a democracia a partir da resolução dos desmandos 

                                                      
60AMBOS, Kai. Ob. Cit., p.28. 
61ABRÃO, Paulo; GENRO. Os Direitos da Transição e a Democracia no Brasil: Estudos sobre 
justiça de transição e teoria da democracia. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2012. p.34. 
62"La Justicia Transicional hace referencia a aquellos procesos transicionales mediante los cuales se 
llevan a cabo transformaciones radicales de un orden social y político determinado; que enfrentan la 
necesidad de equilibrar las exigencias contrapuestas de paz y justicia". UPRIMNY, Rodrigo y 
SAFFON, María Paula. Estándares Internacionales y Procesos de Paz en Colombia. Entre el 
perdón y el paredón, preguntas y dilemas de justicia transicional, compilado por Angelika Rettberg. 
Ediciones Uniandes, Bogota: Corcas Editores, Junio 17 de 2005, p. 24. 
63SRIRAM, Chandra Lekha. Transitional Justice Comes of Age: Enduring Lessons and Challenges. 
In: Berkeley Journal of International Law. Vol. 23. No. 2. U of Maryland Legal Studies Research 
Paper. Disponível In: <http://papers.ssrn.com>. Acesso em: 03 jul. 2016. 
64BASSIOUNI, M. Cherif. The Chicago Principles on Post‐Conflict justice. International Human 
Rights Law Institute, 2007.Reprografia. 
65GOUVEA, Carina Barbosa. Intervenções da ONU no Processo de Constitution-Making nos 
Estados em Transição Política: o papel das nações unidas no resgate da ordem democrática. 
Curitiba: Juruá, 2016.p.71. 
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ofertados pelo regime totalitário anterior. A eficiência na consolidação da paz 

depende de que no período transitorial as ações possam ser devidamente 

identificadas e concretizadas, o que bem se faz seguindo as referências trazidas 

pelos Princípios de Chicago, os quais melhor se estudam no item a seguir. 

 

1.2 PRINCÍPIOS DE CHICAGO 

Dito no tópico anterior, que o processo transicional encerra variados conceitos 

e paradigmas, representando um processo que coaduna diversas iniciativas visando 

promover a "construção da paz sustentável após o período de conflito”66. Ou seja, a 

justiça transicional promove ações voltadas às sociedades que estejam 

atravessando ou recentemente tenham passado por regimes de exceção, cuja 

intensidade tenha gerado marcante instabilidade política e social67, com violência em 

massa ou violação sistemática dos direitos humanos. 

Também identificada como justiça pós-conflito, a Justiça de Transição, como 

brevemente dito acima, tem o escopo de restaurar o regime democrático, 

vislumbrando o retorno à estabilidade de direitos e reconciliação da sociedade68, 

para tanto, utiliza diversificadas ações em distintos campos e meios de atuação, de 

forma a restabelecer a paz social que fora suprimida ao tempo do regime conflituoso 

no Estado em que ocorreram os abusos em larga escala69. 

Nesse sentido, os chamados Princípios de Chicago visam contribuir 

orientando o caminho a ser seguido na efetivação do processo transicional, 

oferecendo opções, ou diretrizes, a serem implantadas no pós conflito, assegurando 

que no período posterior se moldará um compromisso inarredável com a paz e a 

                                                      
66VAN ZYL, Paul, 2011. Ob Cit. p. 47. 
67QUINALHA, Renam Honório. Justiça de Transição: contornos do conceito. São Paulo Outras 
Expressões. Dobra Editorial.2013.p.121. 
68 JAPIASSÚ, Carlos Eduardo Adriano; MIGUENS, Marcela Siqueira. Justiça de Transição. Uma 
aplicação dos Princípios de Chicago à realidade brasileira. In: Ana Lucia Sabadell; Jean-Michael 
Simon; Dimitri Dimoulis. (Org.). Justiça de transição. Das anistias às comissões da verdade. 1.ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p.p.239-240. 
69AMBOS, Kai et al. Anistia, justiça e impunidade: reflexões sobre a justiça de transição no Brasil. 
Belo Horizonte: Fórum, 2010, p.27. 
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reconciliação social, efetivando, dentre outros passos, o esclarecimento da verdade, 

o direito de reparação às vítimas e a dignidade da vida humana70. 

O estudo realizado por Cherif Bassiouni sugere ações a serem implantadas 

pelo Estado na expectativa da recuperação da democracia e resgate de Direitos, 

servindo tais critérios como uma espécie de agenda para a transição. 

As ações inseridas no rol dos chamados Princípios de Chicago, são definidas 

nos seguintes atos: Persecução penal dos autores dos crimes e violações a direitos 

humanos; Buscar a verdade por meio de investigações formais; Assegurar e 

promover devidas reparações às vítimas; Assegurar a base do Estado de Direito e 

proteção de direitos fundamentais; Implementar políticas de veto, sanções e 

medidas administrativas destinadas à punição dos culpados; Promover a 

preservação da memória; Apoiar as atuações tradicionais, indígenas e religiosas que 

se posicionem contra as violações de direitos. 

Os atos nominados acabam por compor um complexo de ações 

organizacionais visando a efetivação da Justiça de Transição, podendo-se identificar 

perfeitamente que englobam medidas penais e não penais e que demonstram nítida 

vocação em prol de uma específica reestruturação do Estado e reestabelecimento 

de direitos e garantias71, confirmando e contribuindo com a ideia moderna de que a 

Justiça de Transição absorve ações para além do Poder Judiciário e também fora do 

eixo opressor/vítima72. 

Assim, a base de tais Princípios evidencia a função de reencontrar o sistema 

democrático do Estado e o retorno da paz para a sociedade em conflito, se pautando 

em ações que não se baseiem apenas no passado conflituoso, mas que expie uma 

perspectiva de futuro73, e que tragam respostas aos anseios da sociedade atacada 

pelo regime de exceção. 

                                                      
70BASSIOUNI, M. Cherif. Reprografia. Ob. Cit. p.7. 
71JAPIASSÚ, Carlos Eduardo Adriano; MIGUENS, Marcela Siqueira.Ob.Cit.p.239-240. 
72[...]Essa questão abrange um conjunto de estratégias judiciais e não judiciais, que normalmente 
envolvem o processo e julgamento pelos desvios perpetrados pelos atores políticos do regime 
anterior, estabelecimento de comissões de verdade, programas de reparação às vítimas e familiares 
pelos abusos praticados pelo governo precedente, além da previsão de reformas à instituições com 
histórico de práticas de excesso, geralmente associadas às forças armadas ou policiais, no reforço à 
recuperação da confiabilidade à entidades públicas formais e na restauração do rule of law. (CRUZ, 
Eugeniusz Costa Lopes da. Ob. Cit. p.34). 
73ALMEIDA, Eneás de Stutz e TORELLY, Marcelo. Ob. cit. p.36-52. 



34 

 

Efetivando-se as ações propostas no elenco do Princípios de Chicago, ter-se-

á, ou ao menos bem se caminha, para efetivação do objetivo do procedimento 

transicional e, portanto, para a consequente consolidação da paz e reconciliação da 

sociedade pós conflito. 

Convém ressaltar que o elenco dos Princípios de Chicago, identificados e 

enumerados em sete atos, não obriga que suas disposições sejam obrigatoriamente 

implantadas numa sequência especifica. De outro lado, a transição não deixará de 

se concretizar caso uma das ações indicadas no elenco trazido por Bassiouni não 

venha ser completamente realizada, tendo em vista que a Justiça de Transição 

aplicada em determinado Estado, e até já se disse anteriormente, será efetivada 

conforme as características histórico políticas do conflito que se viu instalado e que 

agora se quer corrigir. Contudo, é certo que quanto mais medidas forem 

implantadas, mais eficaz será o resultado do processo transicional. 

O debate a ser feito ao longo desta obra terá como foco identificar a autoria 

penal nas violações perpetradas ao longo de um período de exceção e que se 

caracterizem como crimes contra a humanidade. Este procedimento persecutório 

penal, definido no primeiro Princípio de Chicago, terá um capítulo à parte para sua 

análise. Assim, tem-se breves comentários dos demais princípios acima 

enumerados, deixando para tratar do primeiro princípio (persecução penal), em 

momento específico, vez que é ponto base desse estudo. 

O segundo Princípio de Chicago se define na busca e esclarecimento da 

verdade, tendo como primeira importância trazer o esclarecimento das violações 

perpetradas pelo regime opressor, de forma que a sociedade tome conhecimento de 

todos os acontecimentos e de toda história vivida para, de forma clara, superar e 

agir para que as violações aos direitos e à dignidade que outrora causaram 

estabilidade social não mais se repitam. 

Quando se fala em buscar a verdade dos acontecimentos ocorridos no 

período de abusos, resta claro que se quer a construção da memória, o que já 

abrange o outro princípio listado por Bassiouni. 

A busca da verdade e a promoção e preservação da memória estão 

estritamente ligados. Tais princípios, juntos, nada mais significa que fincar nos anais 
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da história todos os fatos que marcaram o período de exceção, vale dizer, firmar 

para conhecimento das gerações futuras as violações perpetradas pelo Estado 

opressor contra os direitos fundamentais de seu povo, e isso está inteiramente 

coligado em o Estado reconhecer os abusos cometidos durante o período de 

exceção. 

O reconhecimento pelo governo e por toda a sociedade dos fatos ocorridos é 

primordial para sucesso da transição. Estabelecer uma verdade oficial contribui não 

somente na eficácia imediata da transição, como também à extensão do tempo 

vindouro, na medida em que, ao se ver salva a memória e o conhecimento da 

verdade, as gerações futuras poderão oferecer resistência a uma tentativa de 

retorno às práticas daquele período opressor74. 

Ainda que a persecução penal seja a ação que aos olhos, sobretudo das 

vítimas, se mostre mais satisfatória como resposta aos atos de violência, a busca e 

esclarecimento da verdade e assunção e promoção da memória, assumem 

importância ímpar na reconciliação da sociedade. Não é por outro motivo, senão 

pela sua grandiosa importância, que muitas vezes o esclarecimento da verdade tem 

sido a ação mais palpável nos processos de transição, vale dizer, uma alternativa 

aceitável para conciliar, vez que presumidamente reduz o conflito e efetivamente 

promove a reconciliação75. 

A busca pela verdade deve partir de instituições criadas pelo próprio Estado, 

de forma que o resultado possa ter caráter de oficialidade e complementarmente, 

dar assunção para responsabilidade estatal sob os fatos acontecidos. Entretanto, e 

isso é lógico, deve-se reconhecer a importância e até mesmo imprescindibilidade 

das organizações não governamentais que lutam em favor da transição e lançam 

trabalhos importantes na busca da verdade, o que, em muitos casos, acabam por 

ser o torque inicial para início da transição. 

Construir a memória e estabelecer a verdade constitui o ponto de partida 

lógico de uma transição. É a partir do reconhecimento da verdade sobre os abusos 

perpetrados no passado que todas as outras ações da transição serão incorporadas, 

sobretudo a responsabilização e a reparação. 

                                                      
74VAN ZYL, Paul. Ob. Cit. p.51. 
75REÁTEGUI, Félix. Ob. Cit. p.309. 
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Nesse contexto, tem-se que a busca pelos acontecimentos com 

esclarecimento das versões da história quase sempre ficam omitidas e adulteradas 

pelo Estado. Por esse ponto, se mostra importante a abertura e ampla divulgação 

dos arquivos públicos, sobretudo aqueles classificados como sigilosos76. 

Buscar a verdade significa dizer que o Estado deve propugnar por 

investigações e identificar responsabilidades, além de dar devida publicidade aos 

resultados encontrados, diga-se, promover, por exemplo: fornecimento de 

informações sobre todas as vítimas, vivas ou mortas; indicar localização de 

possíveis cemitérios clandestinos e de pessoas desaparecidas e as circunstâncias 

de seu desaparecimento 77 ; além de diversos outros movimentos que visem 

esclarecer todos os fatos que possam servir para o conhecimento da verdade e que 

almeje uma forma de prevenção para não repetição em momentos futuros daqueles 

atos de opressão. 

Nesse sentido, as aplicações principais da justiça transicional, numa espécie 

de terapia política, perpassam pela elaboração "de um trauma socialmente vivido, 

inicialmente pelo seu reconhecimento público e oficial, bem como sua reparação, a 

fim de reduzir as chances de que se repita no futuro"78. 

Em linhas anteriores bem se falou que a justiça de transição se pautava em 

ações para além do judiciário e essas ações transicionais não judiciais estão muito 

bem representadas pela busca e esclarecimento dos fatos históricos, estes, 

efetivamente alcançados pelos trabalhos de comissões da verdade instaladas pelo 

Estado pós opressor. 

É de relevante importância trazer à sociedade os esclarecimentos dos fatos 

ocorridos em auxílio à implantação das ações que devem compor o momento de 

transição que se pretende realizar, e nada mais evidente do que fazê-lo pela 

atuação de uma comissão específica para isso79. 

                                                      
76MARTINS, João Victor Nascimento. Ob. Cit. p.115. 
77BASSIOUNI, M. Cherif. Ob. Cit. Reprografia.p.9. 
78QUINALHA, Renam Honório. Ob. Cit. p.123. 
79"Nos debates sobre a adequação das respostas que devem ser dadas a situações de graves 
violações de direitos humanos é comum que se sustente que o esclarecimento da verdade, 
por meio de um processo penal ou do estabelecimento de uma comissão da verdade, 
contribui efetivamente para a formação de um registro histórico de fatos que pode ser aceito 
por todas as partes afetadas pelo conflito e pela sociedade em geral"(SIMON, Jan-Michael. O 
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Os mecanismos pelo resgate da memória perfeitamente se calçam na 

implantação de comissões de verdade, cujo trabalho primordial, por óbvio, é o 

esclarecimento dos fatos, mas também se amolda em trazer reconhecimento às 

vítimas, contestar as mentiras oficiais e os mitos relacionados às violações dos 

direitos humanos 80 , identificar as responsabilidades Institucionais e individuais, 

prestar contas do passado e fornecer contribuição aos processos judiciais futuros81. 

Nesse aspecto, importa ressaltar que nas comissões da verdade, mesmo 

sendo instituições criadas pelo Estado, com poderes e prerrogativas para realizar 

uma investigação ampla visando efetivamente o esclarecimento dos fatos, suas 

investigações não refletem uma verdade judicial. Contudo, pode-se tê-la como uma 

verdade ajuizável82. Seu relatório pode servir para fundamentar as ações judiciais 

que possam ser intentadas. É fato que o esclarecimento da verdade conduz para 

além da ideia de não repetição, sendo também um elemento de informação apto e 

fundamental para futuras reparações e respectivas indenizações das vítimas do 

regime autoritário que venham buscar guarita reparatória no âmbito do judiciário. 

Comissões da verdade garantem o direito a revelar tudo que ainda se 

encontre encoberto. Mais além, garantem o esclarecimento dos fatos e assunção da 

verdade de forma oficial, daí a importância impar e inafastável de implantar tais 

comissões, restando claro que outras ações poderão e deverão ser implantadas 

visando o resgate e restabelecimento da memória do país, como a criação de 

museus, de monumentos e centros de reconhecimentos do passado, sendo todas 

medidas importantes para fixação da história e garantia de que os fatos serão 

sabidos pelas gerações futuras. 

Ao longo do período moderno da Justiça de Transição, no mundo todo, foram 

criadas mais de trinta comissões da verdade, nas mais diversas situações de 

conflitos internos ou em diferentes tipos de períodos ditatoriais e nos mais distintos 

contextos históricos, políticos e sociais. Todas com variáveis dinâmicas e formatos, 

                                                                                                                                                                      
Esclarecimento da Verdade Sobre Graves Violações dos Direitos Humanos. In: Ana Lucia Sabadell; 
Jan-Michael Simon; Dimitri Dimoulis. (Org.). Justiça de transição. Das anistias às comissões da 
verdade. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013). 
80VAN ZYL, Paul. Ob.Cit.p.51-52. 
81TORELLY, Marcelo D. Das Comissões de Reparação à Comissão da Verdade. In: Ana Lucia 
Sabadell; Jan-Michael Simon; Dimitri Dimoulis. (Org.). Justiça de transição. Das anistias às 
comissões da verdade. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.p.411. 
82Idem. p.219. 
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mas sempre com objetivo de promover o esclarecimento da verdade histórica sobre 

o passado de abusos aos direitos humanos em seus respectivos Estados83. 

No Brasil, a busca pela verdade sobre os fatos ocorridos no período da 

ditadura militar, iniciou com os trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Mortos e 

Desaparecidos - CMDP, criada pela Lei 9.140/1995, com alteração na lei 

10.536/2004 84  e posteriormente complementada com a Comissão de Anistia por 

meio da lei 10.559/200285. 

Em seguida, já com objetivos especificamente voltados ao esclarecimento de 

todo o contexto histórico propriamente dito, se dá a criação da Comissão Nacional 

da Verdade - CNV, por meio da lei no 12.528/2011 86 , efetivando, ainda que 

tardiamente, o direito à memória e à verdade histórica do período opressor em 

território brasileiro. Com a instalação da CNV, se conclui, ainda que não se esgote, a 

busca da tão desejada verdade acerca dos fatos ocorridos nas duas décadas de 

repressão militar no Brasil. 

A CNV brasileira trabalhou por dois anos e sete meses e ao fim produziu 

relatório com três volumes em 4,3 mil páginas e, ao fim dos trabalhos, a comissão 

indicou 201 desaparecidos, dando certeza de 191 mortos, identificando 377 agentes 

diretamente responsáveis na repressão. O relatório final da comissão foi entregue à 

Presidência da República em 10 de dezembro de 2014, trazendo 29 recomendações 

como medidas a serem observadas e implantadas pelo Estado87. 

Ainda que se reconheça que a CNV brasileira atendeu aos seus propósitos 

básicos de esclarecimento dos fatos históricos, deixou a desejar em dois aspectos: 

composição da comissão e abrangência do conteúdo investigado. 

                                                      
83ABRÃO, Paulo; GENRO. Os Direitos da Transição e a Democracia no Brasil: Estudos sobre 
justiça de transição e teoria da democracia. Ob. Cit. p.38. 
84BRASIL. Lei 9.140, 04 de dezembro de 1995. Comissão de Mortos e Desaparecidos – CMDP. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12528.htm>. Acesso 
em: 30 nov. 2016. 
85BRASIL. Lei 10.559, 13 de novembro de 2002. Regulamenta o art. 8o do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10559.htm>. Acesso em: 30 nov. 2016. 
86BRASIL. Lei 12.528, 18 de novembro de 2011. Comissão Nacional da Verdade (CNV). Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12528.htm>. Acesso em: 30 nov. 
2016. 
87COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE (CNV). Relatório final da CNV brasileira. Disponível em: 
<http://www.cnv.gov.br/index.php/outros-destaques/574-conheca-e-acesse-o-relatorio-final-da-cnv>. 
Acesso em: 20 jan. 2017. 
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No que concerne à composição daquela comissão, há de se trazer critica 

pontual na escolha dos membros da CNV brasileira. Conforme art. 2o da lei 

criadora88, a escolha dos 07 membros ficaria sob responsabilidade da Presidência 

República, à época, Senhora Dilma Rousseff, deixando espaço para que se 

questione a independência e isenção da comissão89. Tanto é, que a questão foi 

objeto de críticas quando a lei de criação da CNV brasileira ainda tramitava no 

Congresso Nacional. Inclusive, por esse mesmo sentido, soam críticas vindas da 

própria Corte Interamericana de Direitos Humanos90. 

Em análise ao histórico dos membros que compunham a comissão brasileira, 

com rara exceção, se vê que estiveram envolvidos diretamente na oposição do 

governo militar ou, de alguma forma, envolvidos com pessoas que se opuseram ao 

regime de governo à época investigada91. 

O segundo ponto de crítica à CNV brasileira é no sentido de que seria 

necessário apurar também os atos, crimes ou não, dos grupos de oposição ao 

Governo e realizados não especificamente contra o Estado ou em desfavor de seus 

agentes, mas contra a população civil de um modo geral. Observa-se que se há 

excesso cometido pelos grupos opositores ao regime, tais excessos também devem 

ser apurados. Importante ressaltar a ausência deste tipo de informe no relatório final 

da Comissão da Verdade Brasileira, quando, pela visão escorreita do direito e em 

                                                      
88Lei n 12.528/2011 - Art. 2o - "A Comissão Nacional da Verdade, composta de forma pluralista, será 
integrada por 7 (sete) membros, designados pelo Presidente da República, dentre brasileiros, de 
reconhecida idoneidade e conduta ética, identificados com a defesa da democracia e da 
institucionalidade constitucional, bem como com o respeito aos direitos humanos". 
89Kai ambos, ao falar sobre as características de uma Comissão de Verdade, diz: "uma comissão da 
verdade deve estar composta de personalidades reconhecidas e independentes de todos os grupos e 
setores sociais relevantes, selecionados através de um processo consultivo representativo de todos 
os órgãos do Estado". (AMBOS, Kai et al. Ob. Cit. p.55) 
90GOULART DA SILVA, Lucas. As Consequências das Violações aos Direitos Fundamentais Durante 
a Ditadura Militar. In: Revista Direitos Humanos e Democracia. Editora Unijuí. Ano 2. n.3. jan./jun. 
2014. 
91Membros da Comissão da Verdade Brasileira: Claudio Lemos Fonteles – Ex-Procurador-Geral da 
República - membro na comissão até 17 de junho de 2013 (fez parte do grupo Juventude 
Universitária Católica, que mais tarde daria origem ao grupo Ação Popular, movimento de esquerda e 
um dos mais atuantes grupos de oposição ao militarismo); Gilson Langaro Dipp - Ministro do Superior 
Tribunal de Justiça; José Carlos Dias - advogado (Durante o Regime Militar, advogou em defesa de 
presos políticos);José Paulo Cavalcanti Filho - advogado; Maria Rita Kehl - psicóloga e jornalista (Foi 
editora do Jornal "Movimento", órgão de imprensa de oposição ao governo militar); Paulo Sérgio 
Pinheiro - Cientista Político; Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari - Advogado e professor universitário 
(fez carreira política em partidos de esquerda e ao lado de importantes personagens na oposição ao 
governo militar); Rosa Maria Cardoso da Cunha - advogada e professora universitária (tida como a 
advogada de defesa nos processos da Ex-Presidente Dilma Roussef quando esta fazia oposição ao 
governo militar e foi processada por essas atividades sob acusação de terrorismo). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7%C3%A3o_Popular_(esquerda_crist%C3%A3)
https://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7%C3%A3o_Popular_(esquerda_crist%C3%A3)
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nome da ampla apuração, certamente deveriam constar também os fatos 

reprováveis cometidos pela oposição ao regime militar, sobretudo que sabidamente 

a população civil, pessoas ao largo do conflito direto, acabaram também sendo 

vítimas de ações violentas cometidas por grupos opositores ao governo instalado. 

Com efeito, a própria comissão já havia sinalizado sobre seu campo de 

atuação por meio da resolução no 0292, onde define que a comissão deverá ater seus 

trabalhos na busca de esclarecer as graves violações de direitos humanos, 

entendendo a comissão que violações aos direitos humanos seriam tão somente 

aquelas praticadas por agentes públicos. 

Ao soarem as críticas sobre a investigação não alcançar as ações dos grupos 

opositores, a CNV argumenta que os atos dos membros da oposição já haviam sido 

punidos, tendo em vista que muitos foram presos ou expulsos do país. Todavia, bem 

se conhece que muitas ações, umas mais graves que outras, ficaram sem a devida 

apuração ou mesmo sem a respectiva punição, traduzindo que o argumento usado 

pela CNV não poderia prosperar como justificativa para isentar de investigação as 

ações criminosas dos grupos de oposição ao Governo Militar. 

Definir que os trabalhos em busca da verdade se delimitem somente aos atos 

praticados pelo Estado é um ponto negativo à atuação da comissão brasileira, e de 

qualquer outra. Não parece, tal delimitação, soar imparcial, característica que deve 

estar presente em comissões investigativas, tal como a que aqui se estuda. 

Quando se fala em esclarecer a verdade, não se pode esconder ou escolher 

lados. Já se disse que violação a direitos fundamentais não surge somente a partir 

dos agentes públicos. Se há violações por parte de grupos opositores a qualquer 

governo, estas também devem ser apuradas, ainda que tenham ocorrido em menor 

escala se comparadas aos atos promovidos pelos agentes estatais. 

                                                      
92Resolução no 2, de 20 de agosto de 2012. Dispõe sobre a atuação da Comissão Nacional da 
Verdade.Art.1º-À Comissão Nacional da Verdade cabe examinar e esclarecer as graves violações de 
direitos humanos praticadas no período fixado no art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, por agentes públicos, pessoas a seu serviço, com apoio ou no interesse do Estado. 
(RESOLUÇÃO Nº 2, de 20 de agosto de 2012. COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE (CNV 
Disponível em: <http://lex.com.br/legis_23758839_RESOLUCAO_N_2_DE_20_DE_AGOSTO 
_DE_2012.aspx>. Acesso em: 20 jan. 2017) 
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A propósito, de grande valia para este quesito são as palavras trazidas por 

José Miguel Vivanco93, integrante da divisão para Américas da Organização Não 

Governamental Human Rights Watch94. 

Em entrevista oferecida à imprensa brasileira95, Vivanco diz sem rodeios que 

a Comissão da Verdade deveria investigar os responsáveis por crimes cometidos 

por agentes do governo como também aqueles atribuídos aos opositores, sendo 

bastante crítico com a exclusão da pesquisa aos crimes cometidos pelos grupos 

armados que seguiam à frente da oposição96. 

O que aqui está em análise, são os graves ataques promovidos por agentes 

públicos os quais devem ser entendidos como crimes, mas não oferecer a mesma 

valorização a atos, de igual forma graves, perpetrados por militantes de oposição. 

Argumentos de que os atos oposicionistas serviam à defesa da democracia e 

por isso ideologicamente justo, já que em tese se faziam em busca de um regime 

político não autoritário, não pode servir como isenção aos abusos produzidos, sob 

pena de cair-se no senso comum de que fins justificam meios, o que acabaria por 

servir, também, como uma justificativa para os abusos dos próprios agentes do 

governo. 

É inadmissível acatar que qualquer atrocidade cometida contra qualquer 

pessoa, sobretudo se atinge a população civil, se justifique tão somente por serem 

respostas às atrocidades vindas do governo. Quando se promove atentados contra a 

população de um modo geral, não há como justificar qualquer ato. 

                                                      
93Diretor da divisão das Américas da Human Rights Watch (vide nota seguinte) - .Human Rights 
Watch - Disponível em: <http://www.hrw.org/bios/jos-miguel-vivanco>. Acesso em: 30 set. 2016). 
94Human Rights Watch: “uma organização internacional independente que funciona como parte de 
um movimento para defender a dignidade humana e avançar na causa dos direitos humanos para 
todos. Defende os direitos das pessoas em todo o mundo e investigar os abusos, dando ampla 
exposição aos fatos, atua na cobrança aqueles com poder de respeitar os direitos e justiça”. 
(Disponível em: <http://www.hrw.org/about>. Acesso em: 30 set. 2016). 
95Vivanco afirma: "[...] Não pode haver dois pesos e duas medidas. Se houve abusos cometidos por 
grupos armados irregulares, isso deve constar de um informe dessa natureza. E também haveria 
servido para mostrar a magnitude dos abusos cometidos pelo Estado e a magnitude dos abusos dos 
grupos armados". (GODOY, Fernanda. Brasil precisa julgar crimes dos dois lados na ditadura, diz 
diretor de ONG. In: Jornal Folha de São Paulo, publicada em 15 de dezembro de 2014. Disponível 
em: <http://folha.com/no1562460>. Acesso em: 30 set. 2016). 
96JUSTIÇAMENTO: Termo usado para definir os atos violentos cometidos pelos grupos armados de 
oposição ao governo militar, no sentido de que tais atos seriam "justificados" por serem formas de 
“vingar” os atos dos agentes públicos. Usavam o termo de forma a identificar que os atos violentos 
seriam uma forma de justiça em resposta às atrocidades da ditadura, buscando legitimar as ações 
violentas realizadas. 
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Atentados contra os direitos fundamentais atingem a todos os protegidos. 

Crimes contra a humanidade tem abrangência geral, independente de quem os 

comete. Violações aos direitos fundamentais devem ser indistintamente reprováveis. 

Atrocidades sempre serão atrocidades, não importa o lado que as patrocinou. 

Por lógico, e em que pese as críticas de uma parte da sociedade e da política, 

sobretudo pelo seguimento militar e principalmente proferidas por membros das 

antigas agências públicas ainda vivos, entende-se que a Comissão da Verdade 

Brasileira inaugurou a imprescindível etapa que faltava na tão questionada, porém 

até então obscuramente revelada época da história do Brasil. 

Na sequência dos princípios de Chicago, tem-se a reparação às vítimas dos 

abusos cometidos no período de exceção. Esta, por muitas vezes, é a medida que 

acaba por melhor satisfazer os anseios daqueles que sofreram com as ações do 

regime autoritário, isso, em um contraponto à quase sempre inviabilidade de se 

aplicar a responsabilização penal dos agentes que cometeram os crimes contra a 

população97. 

Nesse sentido, vê-se a reparação como a resposta que mais facilmente pode 

ser dada aos que procuram uma ação reprovadora ao Estado que promoveu os atos 

violadores às garantias e direitos fundamentais. A vítima, violada pelo Estado, hoje é 

reparada pelo Estado, em claro processo reconciliador98. 

A Justiça de Transição, quando aponta no sentido da reparação, encerra que 

esta ação ocorra em sentido amplo. A questão perpassa para além da restituição 

material, devendo alcançar também a restituição moral, que inclui, não somente a 

compensação financeira específica a um dano moral sofrido, mas com ações que 

possam dar satisfação às vítimas e à sociedade de forma geral. 

A reparação às vítimas e familiares que sofreram violência e abusos no 

período de exceção acaba por ser destaque nesse contexto das ações para 

transição e reconciliação. Efetivando-se a reparação, absorve-se o senso de 

                                                      
97 MADEIRA, Anderson Soares, PEREIRA, Fernanda Moreira Campos, VALE, Sergio Luiz 
Vasconcelos do. REPARAÇÃO: Princípio Fundamental para Efetivação da Justiça de Transição no 
Brasil Pós Ditadura. In: Revista Eletrônica de Direito da Faculdade Estácio do Pará. v.1,n.2. 2015. 
Disponível em: <http://www.racestaciopara.com.br/ojs/index.php/direito/article/view/49>. Acesso em: 
15 dez. 2016.p.4. 
98TORELLY, Marcelo D. Das Comissões de Reparação à Comissão da Verdade.Ob.Cit.p.415; 

http://www.racestaciopara.com.br/ojs/index.php/direito/issue/view/8
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reprovação às violações ocorridas, e nesse aspecto, volta-se à lembrança de que a 

Justiça de Transição pode e deve ser promovida com responsabilizações para além 

da esfera penal. 

Como já se disse, as reparações 99  deverão ter foco em medidas que 

perpassam para além de "indenizações e recuperações dos danos morais e 

materiais. Nesse passo, quando se fala em reparação, também se busca resgatar a 

história, as ideias, a alma dos movimentos sociais e seus ideais"100 , e também 

reparações políticas e sociais. 

As reparações seguramente devem compreender uma forma de resgatar a 

cidadania e reincluir as vítimas como cidadãos de direitos101. Ou seja, o sentido da 

justiça transicional de aplicar ações de reparação às vítimas do período de conflitos 

deve pensar questões não somente pecuniárias, mas que também alcancem um 

caráter social102, e que de alguma forma possa minorar o sofrimento das vítimas do 

regime e/ou de suas famílias. 

Assim, o movimento de reparação adotado pelo Estado deve perceber 

diversos atos que perpassam pela indenização propriamente dita, mas que também 

                                                      
99"Reparação é um ato de ressarcimento, de indenização, de compensação, como também, de 
reestabelecimento de um determinado status. É a recuperação de um espaço político e social, 
envolvendo atos para consertar algo que foi tratado de forma errada e desastrosa. É a restauração do 
que foi danificado, maltratado, desestruturado, destruído. A reparação permite a compensação por 
danos morais e materiais daquelas pessoas que sofreram de maneira individual, mas também os 
danos morais e materiais que recaíram sobre toda a sociedade e inclusive sobre o próprio aparelho 
do Estado, que passou a ser ainda mais desacreditado, na medida que foi responsável pela 
elaboração e execução de políticas públicas de repressão, de subordinação, de violência, de prisões, 
assassinatos e desaparecimentos de opositores políticos. A reparação impõe ao Estado o 
reconhecimento de sua responsabilidade pelos crimes cometidos por agentes que se encontram ou 
encontravam a seu serviço" (ALMEIDA TELES, Maria Amélia de. Reparação Começa com Anistia. In: 
Revista Brasileira de Ciências Criminais. vol.53. p.119. Mar. 2005) 
100ALMEIDA TELES, Maria Amélia de. Reparação Começa com Anistia. In: Revista Brasileira de 
Ciências Criminais.vol.53. p.119. Mar. 2005. 
101ABRÃO, Paulo; GENRO. Os Direitos da Transição e a Democracia no Brasil: Estudos sobre 
justiça de transição e teoria da democracia. Ob. Cit. p.40. 
102"[...]reparar guarda um conteúdo mais abrangente que indenizar, já que este tem uma relação 
maior com dinheiro enquanto o outro se refere ao conteúdo moral e às questões simbólicas que estão 
para além da questão pecuniária. E é justamente nisso que se baseia o processo de reparação. Muito 
mais do que o recebimento do dinheiro, esse momento traz à tona conteúdos morais e simbólicos que 
são acionados em eventos, homenagens, nos depoimentos e entrevistas concedidas pelos 
beneficiáveis e seus simpatizantes e também nos discursos de seus opositores"(NILIN GONÇALVES, 
Danyelle. O preço do passado: Anistia e reparação de perseguidos políticos no Brasil. 2006.Tese 
(Doutorado em Sociologia) - Universidade Federal do Ceará, UFC, Ceará, Brasil) 
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alcancem a restituição do status quo da vítima, viabilize o levantamento da verdade 

e encerre a satisfação dos erros cometidos103. 

A restituição do status quo, na forma da reparação, tem como objetivo 

realocar a vítima na posição social e política que ocupava antes de sofrer as 

violações, e isso vai além de restaurar sua liberdade. Alcança, sobretudo, a 

devolução das licenças profissionais ou mesmo do emprego ou atividade que à 

época era exercida pela vítima, além de excluir as condenações ilegais, que ao 

cabo, significa devolver a cidadania104. Isso acaba por ser uma eficaz forma de 

reparação, quiçá a melhor, vez que trata com valores próprios da dignidade da 

pessoa humana (liberdade, trabalho e reposição social), estes, por vezes, não 

alcançados por meio das indenizações financeiras105. 

O esclarecimento da verdade também está presente na seara da reparação e 

será alcançada pelas ações que visam dar amplo conhecimento aos acontecimentos 

do período de exceção e dos atos dos agentes que à época atuaram, trazendo o 

esclarecimento das consequências que as ações violadoras trouxeram às vítimas e 

familiares. 

Ainda no quesito da reparação, ressalta-se o critério da "satisfação", este, 

albergado no pedido de desculpas às vítimas e à comunidade internacional, que ao 

fim, acaba por também ser uma forma do Estado reconhecer as ilegalidades 

perpetradas e traz ideia de não aceitar a repetição de atos e ações violadoras de 

direitos. 

Na mesma seara, também como ato de reparação, está a restituição de 

propriedades confiscadas, viabilização do acesso a serviços médicos e psicológicos 

de caráter reabilitador às vítimas e suas famílias, assim como, observar qualquer 

outra medida que aponte para o sentido de reparar, tais como: a declaração de 

anistiado político; a contagem de tempo para aposentadoria; garantia de registros de 

diplomas obtidos no exterior; reintegração de servidores afastados em processos 

administrativos sem o direito ao contraditório; dentre outras106. 

                                                      
103LIMA SANTOS, Roberto. Ob. Cit. p.265. 
104BASSIOUNI, M. Cherif. Reprografia. Ob. Cit.11. 
105LIMA SANTOS, Roberto. Ob. Cit. p.265. 
106 MADEIRA, Anderson Soares; PEREIRA, Fernanda Moreira Campos; VALE, Sergio Luiz 
Vasconcelos do. Ob. Cit.p.10. 
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Por fim, a reparação, por óbvio, deve perpassar pela indenização em sentido 

estrito, vale dizer, a pura compensação financeira como retribuição de natureza 

moral e/ou material por conta dos danos sofridos pelas vítimas em sua integridade 

física e em sua reputação e dignidade, e deve abarcar toda forma de perdas e 

sofrimentos advindos das violações perpetradas pelo Estado autoritário. Deve 

abranger, além do dano físico e moral, qualquer tipo de perda econômica, 

decorrente, por exemplo, da perda de cargo ou profissão, pela interrupção ou 

supressão da carreira educacional, assim como, com gastos em tratamentos 

médicos e até possíveis gastos com assistência jurídica. 

No caso Brasil, ao longo dos anos pós ditadura, foram criados alguns 

mecanismos legais que possibilitaram ações reparatórias às vítimas do governo 

militar. Destaque às leis 9.140/95, chamada de Lei dos Desaparecidos Políticos, e 

Lei 10.559/2002, criadora da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça brasileiro. 

Com essas leis, o Estado Brasileiro acaba por reconhecer sua responsabilidade 

pelos atos violadores de direitos ocorridos no período da ditadura e, a partir disso, 

viabiliza reparação às famílias e aos próprios atingidos ainda vivos107. 

Ainda que o Estado Brasileiro tenha tido algum avanço no âmbito da 

reparação, muito daquilo que até agora se fez foi tardio ou incompleto, isso, no exato 

sentido de entregar escorreita satisfação às vítimas e ao povo brasileiro. Muito 

embora algumas providências tenham sido tomadas em prol dessa efetiva 

reparação, entende-se perfeitamente que as reparações brasileiras ocorreram 

vagarosamente e não seguiram integralmente o rumo devido. 

Nesse aspecto, basta que se observe que ainda hoje, passados 33 anos da 

redemocratização, se olhe para os encontros das caravanas de anistia e veja que o 

Estado ainda segue em processos de reparações e caminha pecando em negativas 

a esse direito, sobretudo na esfera das indenizações pleiteadas pela população civil, 

avessa ao confronto político-ideológico da época e que, atingidas por ações vindas 

tanto do governo quanto de grupos opositores, não recebem ou receberam aquém e 

tardiamente o que mereciam108. 

                                                      
107ALMEIDA TELES, Maria Amélia de. Ob. Cit. p.119. 
108Exemplo dessa reparação tardia é o caso de Sebastião Thomaz de Aquino, o “Paraíba”. Sebastião 
trabalhava como guarda-civil no aeroporto de Guararapes, em Recife, e foi quem encontrou a mala 
com a bomba deixada naquele aeroporto em 25 de julho de 1966. A bomba explodiu no momento em 
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Seguindo a linha dos Princípios de Chicago, outra ação a auxiliar o caminho 

da justiça transicional é a política de vetos, sanções e medidas administrativas 

destinadas à punição dos culpados. 

Desde logo deve-se observar o que se define como "punição aos culpados", 

vez que o quesito agora em exposição vem referir unicamente às questões da seara 

administrativa e, por óbvio, não perpassa pela questão penal e processual penal 

que, já se disse, será objeto de estudo em capítulo específico. 

Quando se fala em políticas de veto (vetting policies) ou sanções aos 

culpados, entende-se que sejam punidos, repita-se, administrativamente, aqueles 

agentes estatais ou privados que de alguma forma contribuíram com as ações 

autoritárias promovidas pelo Estado de exceção. Resumidamente, isso significa que 

o indivíduo não poderá trabalhar no e para o Estado, ou seja, não deve ser permitido 

ao agente assumir nenhum cargo ou função pública em sentido amplo109. 

O que esta ação transicional pretende é a reforma das instituições, visando 

consolidar o Estado Democrático de Direito, afastando os ideais autoritários de 

antes 110  e construindo os novos alicerces em bases democráticas. O intuito é 

reformar as instituições, principalmente aquelas criadas ou reforçadas no decorrer 

do período de transgressão à democracia111. 

Assim, as instituições devem passar por mudanças em suas atuações e em 

seus comandos, para tanto, se faz necessário afastar os agentes do estado, 

políticos ou não, que se sabe envolvidos com o regime autoritário, e isso induz não 

                                                                                                                                                                      
que "Paraíba" levava a mala até o setor de achados e perdidos, resultando em ferimentos graves que 
levaram à amputação de sua perna esquerda e fulminando com sua carreira de jogador de futebol 
que paralelamente desenvolvia no Clube Santa Cruz de Recife. Consultando a lista de indenizados 
no site do Ministério da Justiça, e por e-mail enviado à comissão de anistia, tem-se que até janeiro de 
2018 não houve qualquer indenização retribuída a Sebastião Thomaz de Aquino. O "canhão do 
Arruda" faleceu em 29 de maio de 2017 sem receber qualquer tipo de indenização como vítima 
indireta da ditadura. 

109"Esta política consiste na proibição daqueles que participaram do governo anterior realizando 
abusos, de continuar fazendo parte das Forças Armadas, de agências de inteligência ou de outras 
esferas governamentais; dos líderes políticos de se elegerem no novo governo; o afastamento de 
membros do judiciário e demais funcionários da administração pública associados ao regime 
anterior."(JAPIASSÚ, Carlos Eduardo Adriano; MIGUENS, Marcela Siqueira.Ob.Cit.p.239-240). 
110MARTINS, João Victor Nascimento. Ob. Cit.p.116. 
111GUIMARÃES, Juarez, Apresentação, in: ABRÃO, Paulo; GENRO. Os Direitos da Transição e a 
Democracia no Brasil: Estudos sobre justiça de transição e teoria da democracia. Belo Horizonte: 
Editora Fórum, 2012. p.13. 
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somente uma forma de punição a quem coadunou com violações, mas até como 

uma forma do Estado demonstrar seu novo status à sociedade112. 

O que se pretende ao aplicar essa política de vetos é imprimir ao Estado o 

dever de afastar do cerne público aqueles personagens que de alguma forma 

participaram do regime de exceção e, sobretudo, aqueles que praticaram atos 

criminosos contra a sua população. E nesse aspecto, bem sabemos, apenas como 

exemplo, que torturadores e homicidas jamais poderão permanecer associados ao 

Estado. 

Permitir que agentes públicos apoiadores e integrantes do Governo 

antidemocrático permaneçam coligados ao Estado, insere ao contexto social pós 

exceção a sensação da impunidade. Assim, promover a política de vetos é seguir na 

busca da reestruturação estatal e repassar à sociedade a certeza de querer seguir à 

uma democracia plena e que as atrocidades passadas não ficarão impunes. 

Pode-se ainda inserir nesse contexto, a supressão de órgãos estatais próprios 

do regime autoritário e atualização da legislação, que via de regra perpassa por 

promulgação de uma nova constituição113. 

No Brasil, é nítido que o período pós ditadura não trouxe consigo efetividade 

ao veto às pessoas, autoridades ou não, assim como às empresas que de alguma 

forma contribuíram com a opressão no Estado Brasileiro. Ressalta-se, nesse 

aspecto, que não se pode confundir contribuição no sentido de desenvolvimento de 

políticas públicas, com ajuda na instalação e mantença do estado de exceção. 

Para confirmar a ausência de vetos na tardia e incompleta transição brasileira, 

é bastante e suficiente que se olhe, por exemplo, para a composição do Congresso 

Nacional à época da ditadura e a composição desse mesmo congresso com a 

primeira eleição pós regime militar e com as nomeações a cargos públicos de toda 

espécie nesse mesmo período. 

Uma diversidade de políticos reconhecidamente apoiadores do regime militar 

continuaram no cenário público. Apenas como exemplo mínimo, o próprio Senhor 

                                                      
112FÁVERO, Eugênia Augusta Gonzaga. Crimes da Ditadura: iniciativas do Ministério Público Federal 
em São Paulo. In: SOARES, Inês Virgínia Prado; KISHI, Sandra Akemi Shimada (Coord.). Memória e 
Verdade: a justiça de transição no estado brasileiro. Belo Horizonte: Fórum, 2009, cap. 11, p. 219. 
113MARTINS, João Victor Nascimento. Ob. Cit. p.116.  
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José Sarney, primeiro Presidente civil a governar o Brasil após os governos 

militares, teve estreita convivência com este regime. Tais agentes públicos, embora 

houvessem de alguma forma participado do regime anterior, após a abertura 

democrática continuaram transitando livremente em eleições e cargos, ferindo a 

essência do que seria a política de vetos como uma ação indispensável à justiça 

transicional114. 

A chamada política de vetos, em ser aplicada em sua eficiência, significaria 

impedir que qualquer agente estatal, políticos ou não, militares ou civis, assumisse 

qualquer função pública ou permanecesse em exercício público. Nesse sentido, 

muitos políticos aqui vistos, jamais deveriam ter suas candidaturas ou nomeações 

aprovadas. Mas ao contrário do desejável, agentes nomeados em cargos ou funções 

nos governos militares permaneceram no governo democrático e até com ascensão 

na carreira. 

Não houve expurgo nas forças armadas, e militares que se posicionaram na 

contribuição da ditadura continuaram na ativa. O quadro de militares continuou como 

era constituído antes, e houve até mesmo promoção às patentes mais elevadas115. 

Efetivamente pode-se afirmar que no Brasil as políticas de veto, na forma de 

princípio garantidor da transição, passou ao largo das diretrizes pensadas para uma 

concreta mudança. A bem da verdade, sequer consegue-se identificar tal ação 

transicional aplicada no País116. 

O sexto Princípio de Chicago apontado por Bassiouni, traz o dever de 

assegurar a base do Estado de Direito e de proteção aos direitos fundamentais. 

                                                      
114"As condições restritivas impostas pelo regime militar hierárquico, ao deixar o poder, afetaram não 
apenas as origens do novo governo civil, mas também seu desempenho. Em toda uma gama de 
assuntos de importância, o governo civil, na melhor das hipóteses, compartilhava soberania com os 
militares. Oficiais da ativa continuava no controle do Serviço Nacional de Inteligência" (STEPAN, 
Alfred. Apud, AMBOS, Kai. Ob., Cit.,p.182). 
115BASTOS, Lucia Elena Arantes Ferreira. A Lei de Anistia Brasileira: os crimes conexos, a dupla via 
e tratados de direitos humanos. In: Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 
v.103. jan-dez. 2008. p.593-628. 
116 A impunidade das autoridades do passado, muitas ainda exercendo cargos na atualidade, é 
exemplar para os torturadores e até corruptos do presente, que continuam agindo de maneira muito 
parecida, a despeito de as leis internas agora tratarem qualquer tipo de tortura como um crime 
imprescritível. (FÁVERO, Eugênia Augusta Gonzaga. Crimes da Ditadura: iniciativas do Ministério 
Público Federal em São Paulo. In: SOARES, Inês Virgínia Prado; KISHI, Sandra Akemi Shimada 
(Coord.). Memória e Verdade: a justiça de transição no estado brasileiro. Belo Horizonte: Fórum, 
2009, cap. 11, p. 219).  
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Nesse momento textual, para boa compreensão do tema, bom que se faça 

breve corte epistemológico para trazer a distinção entre as expressões “Direitos 

Humanos” e “Direitos Fundamentais”, em vista que não se trata apenas de uma 

diferenciação terminológica, mas da correta identificação do objeto, de modo a 

permitir a perfeita aplicação de seus preceitos. Neste sentido, o entendimento 

trazido por Ingo Wolfgang Sarlet 117 , mostra boa distinção ao cerne didático 

necessário para este estudo. 

Sarlet atenta que "em que pese sejam ambos os termos ("direitos humanos” e 

“direitos fundamentais”) comumente utilizados como sinônimos", possuem certa 

diferença jurídica entre si. A distinção repousa em que “direitos fundamentais” são 

os direitos do homem já positivados na carta constitucional de determinado Estado. 

Já os “direitos humanos” seriam os direitos que se aplicam e se reconhece ao ser 

humano como tal, "independentemente de sua vinculação com determinada ordem 

constitucional". 

Partindo dessa distinção, analisando as ações transicionais para efetivação 

de tais direitos, tem-se como lógica primária a restauração de todas as garantias 

então cerceadas pelo Governo opressor. Deve o Estado implantar políticas plenas 

de redemocratização, estabelecendo um firme sistema de proteção aos direitos e 

garantias fundamentais, tendo a dignidade da pessoa humana como pano de fundo 

desse programa. 

A dignidade humana é o valor primeiro de um Estado Democrático. Somente 

com o exercício pleno da democracia é que se têm as condições adequadas para 

fazer valer os direitos próprios do homem, normatizando, e até mesmo limitando tais 

direitos, mas sempre adequando e preservando as garantias mínimas do indivíduo. 

É olhando para a dignidade da pessoa humana que as ações da justiça de 

transição buscam fundamentar sua aplicação 118 . Nessa seara transicional, a 

dignidade, como centro primário dos direitos fundamentais, surge para além do 

conceito cunhado nos textos jurídicos, carregando a ideia de valores individuais e 

                                                      
117 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado.12º.ed., 2015. p.32. 
118BENEDETTI, Andréa Regina de Morais. Anistia, Inimigo e Judiciário: (IM) possibilidades de acordo 
político no estado de exceção. In: Rev. Fac. Direito UFMG, Belo Horizonte, n. 64, pp77-103, jan/jun. 
2014. 
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coletivos amplos, que significa afastar do ser humano qualquer violação em seus 

básicos itens de bem-estar social. Vale dizer, os atos transicionais buscam a 

dignidade de cidadão, esse, que privado no seu exercício de cidadania, sequer tem 

o direito de ter direitos119. 

O foco das ações da Justiça de Transição tem como escopo primaz redefinir o 

Estado Democrático, extinguindo o modelo autoritário e isso efetivamente pressupõe 

reestabelecer os direitos restringidos e firmar novas garantias ao seu povo, e quase 

em regra esse projeto de restauração tem início com a convocação de eleições e 

restauração da ordem constitucional que invariavelmente se faz com edição de uma 

nova Carta Magna. Por este caminho, são os novos princípios constitucionais que 

irão contribuir para mudança de regimes. São esses novos ou aperfeiçoados valores 

que deverão ser seguidos na nova ordem social instalada120. 

Em terras brasileiras tem-se a Lei da anistia 121  como um ponto inicial de 

restauração de alguns direitos individuais. Ainda que o bojo dessa lei seja discutível 

sob o ponto de vista de sua aplicabilidade, não há como negar que sua edição 

marca abertura de novos rumos no que tange à restauração de direitos cassados, 

como por exemplo, permissão de retorno ao Brasil dos opositores que se haviam 

exilados. 

Todavia, as ações de restauração de direitos e garantias no Brasil iniciaram 

bem timidamente, sobretudo quando se vê que a mudança do comando do governo, 

então militar, para mãos civis, se deu primeiramente por meio de eleições indiretas 

realizadas por um Congresso Nacional formado por políticos ainda em parte aliados 

aos comandos militares. 

Destarte as primeiras eleições pós ditadura terem sido indiretas, não se pode 

deixar de reconhecer sua importância para o cenário da redemocratização no Brasil. 

No entanto, é a instalação da nova ordem constitucional em 1988 que seguramente 

define o final do ciclo de autoritarismo, abrindo o caminho para reimplantação e 

restauração dos direitos e garantias então cerceados. 

                                                      
119 ASSIS, Olney Queiroz; KÜMPEL, Vitor Frederico. Manual de Antropologia Jurídica. São 
Paulo: Saraiva, 2011.p.181. 
120GOUVEA, Carina Barbosa.Ob.Cit.p.71.  
121 BRASIL. Lei 6.683, de 28 de agosto de 1979. Lei da Anistia. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6683.htm>. Acesso em 30 nov. 2016. 
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A Constituição Brasileira de 1988 definitivamente reinstala a democracia e 

traz consigo considerável arcabouço legal de direitos e garantias fundamentais e vai 

se afastando do Estado autoritário instalado nas duas décadas anteriores. 

Embora mereça ressaltar que hoje, completando três décadas de existência, 

a Carta Magna de 1988 não teve força suficiente para acabar com a herança 

autoritária permeada na sociedade brasileira. Contudo, a bem da verdade, uma 

construção democrática não se faz de uma hora para outra. Efetivamente se constrói 

ao longo do tempo e do amadurecer da sociedade e, nesse sentido, trinta anos 

passados da promulgação, pode-se entender que a Constituição Brasileira, bem ou 

mal, fez seu papel como marco redemocratizante e garantidor de direitos, mesmo 

que por vezes, ainda hoje, sejam desrespeitados. 

Por fim, o último Princípio de Chicago em prol da transição, é a ação que visa 

trazer apoio à tradição e sobretudo às atuações indígenas e religiosas que se 

posicionem contra violações aos direitos e garantias. 

Esse princípio transicional demonstra claramente a preocupação em se 

preservar as tradições culturais, principalmente com o respeito às origens dos povos 

e às instituições religiosas que via de regra são vítimas contundentes das 

atrocidades em um Estado de exceção. 

Por outro lado, deve-se levar em conta a importância da participação dos 

seguimentos religiosos e étnicos no processo transicional, vez que muitos 

movimentos desse seguimento social trazem consigo o foco de defesa dos direitos e 

resgate das garantias violadas. 

Não raro, a resistência contra os abusos de um regime de opressão nasce ou 

encontra o apoio inicial necessário dentro de associações religiosas e étnicas, e via 

de regra conseguem bom efeito, sobretudo, porque tem e alcança boa proximidade 

com a sociedade de um modo geral. 

No caso brasileiro, é digna de nota a atuação da Confederação Nacional do 

Bispos do Brasil (CNBB) que teve bons momentos de apoio à restauração da 

democracia, contribuindo na divulgação dos abusos dando amplo conhecimento à 
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comunidade internacional, além de ajudar a presos e exilados políticos e sobretudo 

por sua interlocução quando das discussões em prol da reabertura política122. 

Como visto ao longo desse tópico, os Princípios de Chicago perfazem um 

conjunto de atos e ações direcionadoras para efetiva transição em busca da 

conciliação social e democracia. Nesse sentido, em que pese a persecução penal 

dos crimes cometidos no período de exceção ser a prática que ganha mais atenção 

da sociedade, as outras ações são sobremaneira importantes e não há que se 

descurar da aplicação de todas elas, já que juntas, mais facilmente alcançarão o 

desejo de enraizar as garantias perdidas. 

Para que se estabeleça a completa satisfação da justiça transicional, se faz 

necessário que todo arcabouço jurídico, político e social se coadunem com as 

normas de orientação que apontam para a nova fase democrática e estas devem 

estar todas estabilizadas no mesmo sentido de efetivar as ações muito bem 

dimensionadas no bojo dos Princípios de Chicago. 

O pressuposto das ações da Justiça de Transição, como já se mencionou, é a 

reconciliação e o retorno à paz social do território em conflito, e para esta condição 

ser alcançada, deve-se atender aos dispositivos aqui descritos. E é bom que se 

diga, e ao contrário dos que pensam os defensores do esquecimento e da auto 

anistia, a implantação dos atos transacionais não traz ameaça à democracia, ao 

inverso, a reforça123. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
122ZILLI, Marcos. O regime militar e a justiça de transição no Brasil. Para onde caminhar? In: Revista 
Brasileira de Ciências Criminais. vol. 93. p. 61. Nov. 2011. 
123 BARROS CORREIA, Andrei Lapa. Apresentação. In: BORGES, Bruno Barbosa. Justiça de 
Transição: a transição inconclusa e suas consequências na democracia brasileira. Curitiba: Juruá, 
2012. 
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2 JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO E PERSECUÇÃO PENAL DOS CRIMES CONTRA 

HUMANIDADE 

O capítulo antecedente fez alusão aos sete Princípios de Chicago idealizados 

por Bassiouni como diretrizes a serem seguidas quando da aplicação dos 

procedimentos da transição de regimes totalitários para um sistema democrático. 

Dentre os princípios apontados, tem-se a persecução penal dos crimes que se 

consumaram no período do regime de exceção. 

Por uma questão lógica, antes de tratar da persecução penal, é importante 

que se defina a quais crimes deve-se ter em atenção quando se fala em atos penais 

cometidos no decorrer de um regime opressor ou em um período de conflito. Óbvio 

que essa definição não é simplesmente dizer quais tipos penais se amoldam, mas 

sim a qualidade e circunstâncias de tais crimes. 

Nesse aspecto, os crimes cometidos durante um regime ou governo de 

exceção ou em um Estado em conflito externo, conforme o bem protegido e diante 

dos motivos e do modus operandis de realização, segundo Doutrina e 

Jurisprudência internacional, via de regra serão classificados no espectro dos crimes 

contra a humanidade. 

Os crimes contra humanidade acompanham a história do mundo e evolução 

da sociedade. Sabe-se do cometimento de atos assemelhados desde remotas 

épocas e mesmo antes da formação das primeiras sociedades organizadas. Os 

guerreiros e chefes das mais diversas civilizações e nos mais variados momentos da 

história do mundo, mesmo tendo recebido honras e glórias por suas conquistas com 

vigorante comemoração entre seus povos, muitas vezes trouxeram consequências 

terríveis à humanidade124. 

O mundo sempre esteve marcado por conflitos, armados ou não. Desde as 

Guerras Púnicas ocorridas a 200 anos a.C, perpassando na antiguidade pelos 

movimentos invasores promovidos pelos povos tártaros e mongóis, alcançando a 

Europa Central, culminando com as duas últimas grandes guerras125. 

                                                      
124JAPIASSÚ, Carlos Eduardo Adriano. O tribunal penal internacional. Ob. Cit. Introdução. p. XVII. 
125CARNEIRO, Wellington Pereira. Crimes contra a Humanidade: Entre a História e o Direito nas 
Relações Internacionais; do Holocausto aos nossos dias. Brasília. Tese de Doutorado. Instituto de 
Relações Internacionais. Universidade de Brasília, Brasília, 2012. p.31. 
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Em alguns fatos históricos e documentos mais antigos pode-se ver iniciais 

esboços de reprovação a atos contra humanidade, tais como: Julgamento de Peter 

von Hagenbach, Governador da cidade de Breisach, na Alemanha, o qual, após a 

derrota da batalha de Nance, em 1477, foi julgado por uma corte ad hoc que o 

condenou por ter cometido crimes contra a população 126 ; a declaração de São 

Petersburgo de 1868127, trazendo a proibição do uso de balas explosivas fazendo, 

para isso, referência à leis de humanidade 128 ; O Código Lieber 129 , de Abraham 

Lincoln, oferecendo instruções de comportamento para os soldados na Guerra Civil 

Americana130. 

Contudo, apesar de existência longínqua, a definição terminológica, assim 

como o entendimento conceitual do que são e como ocorrem os chamados crimes 

contra humanidade, como também a percepção da necessária reprovação, são um 

tanto recentes. 

O esboço do que seriam os "crimes contra humanidade" surge pela primeira 

vez em textos normativos internacionais no século XIX, precisamente nas 

convenções II e IV de Genebra 131 , em cujos textos se fez integrar a chamada 

"Cláusula Martens"132, indicando o uso das leis da humanidade e de consciência 

                                                      
126JAPIASSÚ, Carlos Eduardo Adriano. O tribunal penal internacional. Ob. Cit.p.37. 
127Declaração de São Petersburgo é o "primeiro instrumento internacional que regula os métodos e 
meios de combate. A Declaração, considerada como enunciando o direito consuetudinário existente, 
proíbe o ataque a não combatentes, a utilização de armas que agravem inutilmente o sofrimento dos 
feridos ou que tornem a sua morte inevitável e o emprego de projécteis com menos de 400g contendo 
uma carga explosiva ou substâncias incendiárias". (MINISTÉRIO PÚBLICO PORTUGAL. Gabinete 
Documentação e Direito Comparado. Direitos Humanos. Disponível em: 
<http://direitoshumanos.gddc.pt/Textos/sobre-dih.htm>. Acesso em: 07 out. 2017). 
128MARX, Ivan Claudio. Justiça de Transição: necessidade e factibilidade da punição aos crimes da 
ditadura. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014. p.41-45. 
129O Código Lieber, assinado pelo presidente dos EUA, Abraham Lincoln, foi editado em 24 de abril 
de 1863 sendo conhecido como Código dos Exércitos dos Estados Unidos para guerra no Campo, 
cujo texto se fere à instruções para as Forças do Governo, ditando como os soldados deveriam agir 
na Guerra Civil Americana (YALE LAW SCHOOL. The Avalon Project. Documents in Law History and 
Diplomacy. General Orders No.100: The Lieber Code. Disponível em: 
<http://avalon.law.yale.edu/19th_century/lieber.asp.>. Acesso em: 04 out. 2017). 
130JAPIASSÚ, Carlos Eduardo Adriano. O tribunal penal internacional.Ob.Cit.p.10. 
131SANTIAGO DA SILVA Alex Xavier. Imprescritibilidade dos Crimes de Competência do Tribunal 
Penal Internacional no Brasil. Curitiba: Juruá, 2017. p.76. 
132Cláusula Martens: "Até que um código mais completo das leis de guerra seja editado, as altas 
partes contratantes consideram conveniente declarar que, em casos não incluídos nas 
regulamentações por elas adotadas, os civis e beligerantes permanecem sob a proteção e a 
regulamentação dos princípios do direito internacional, uma vez que estes resultam dos costumes 
estabelecidos entre povos civilizados, dos princípios da humanidade e dos ditames da consciência 
pública”(MARX, Ivan Claudio, 2014.Ob Cit. p.41-45) 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Soldier&usg=ALkJrhjZD-fHc6pxRzPNnyU2aCGjcZgJuQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/American_Civil_War&usg=ALkJrhiL-UiCqQmcok1VLBsrVgD8JVaMQQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/American_Civil_War&usg=ALkJrhiL-UiCqQmcok1VLBsrVgD8JVaMQQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Lincoln&usg=ALkJrhgVEg6F36o8OvNwjxNv4sNJ_13okg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Soldier&usg=ALkJrhjZD-fHc6pxRzPNnyU2aCGjcZgJuQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/American_Civil_War&usg=ALkJrhiL-UiCqQmcok1VLBsrVgD8JVaMQQ


55 

 

pública para proteção de civis e beligerantes133. Há ainda menções de textos que 

abrangem conceitos primários acerca dessa proteção nas regulamentações da 

guerra terrestre na Alemanha, em 1902 e 1911, e no Manual de direito militar da 

Grã-Bretânia, na primeira parte do século XX134. 

Todavia, a elaboração de um conceito definidor desse espectro de crimes 

começa realmente a surgir, à primeira vista, na declaração conjunta de França, 

Rússia e Grã-Bretanha em 1915 ao final da Primeira Guerra e em represália às 

ações genocidas do governo Otomano (Turquia) contra o povo Armênio durante e 

após primeiro conflito mundial135. 

A declaração conjunta contra os ataques ao povo Armênio, posteriormente 

normatizada no tratado de Sévrés 136 , trazia a intenção de responsabilização do 

governo Otomano e de seus agentes, denunciando os massacres e classificando 

tais atos como crimes contra a civilização e a humanidade137. 

Ocorre, nesse caso, que os Estados Unidos, conclamando o princípio da 

legalidade, alegou que os crimes nomeados no massacre Armênio não existiam na 

ordem internacional, sugerindo ainda que o conceito, princípios e leis da 

humanidade eram vagos e relativos, impedindo a oficialização desse acordo e 

consecutivamente que o julgamento fosse levado adiante138. 

Posteriormente, em outubro de 1933, na cidade de Madri, em decorrência da 

V Conferência Internacional para Unificação do Direito Penal, Rafael Lemkin 139 , 

                                                      
133MARX, Ivan Claudio, 2014.Ob Cit. p.41-45. 
134SANTIAGO DA SILVA, Alex Xavier, Apud, Cheriff Bassuoni. Imprescritibilidade dos Crimes de 
Competência do Tribunal Penal Internacional no Brasil. Curitiba: Juruá, 2017. p.76 
135Cerca de vinte milhões de pessoas morreram na Primeira Guerra Mundial. A maior parte desse 
número eram de combatentes, sendo as mortes civis em sua maioria consequências não intencionais 
da guerra. A situação na Turquia se destacou, já que foi um massacre de cerca de 800.000 a 1,5 
milhões de civis armênios (BASSIOUNI, M. Cherif. Crimes Against Humanity: historical evolution 
and contemporary application. New York, Cambridge University Press, 2011. p.1) 
136 DIPUBLICO.ORG. Derecho Internacional. Tratado de Sévrés (1920). Disponível em: 
<http://www.dipublico.org/3680/tratado-de-sevres-1920/>. Acesso em: 10 dez. 2016. 
137 TRINDADE, Otávio Augusto Drummond Cançado. Considerações Acerca da Tipificação dos 
Crimes Internacionais Previstos no Estatuto de Roma. Revista do Instituto Brasileiro de Direitos 
Humanos. n.4,2003. p.167-178.disponível em: <revista.ibdh.org.br/index.php/ibdh/article/view/>. 
Acesso em: 16 jan. 2017. 
138JAPIASSÚ, Carlos Eduardo Adriano. O tribunal penal internacional. Ob. Cit. p.222. 
139Promotor público Polonês, idealizou projeto de lei a ser apresentado na conferência de Direito 
Internacional em Madri, tomando como base os estudos que realizou sobre o massacre Armênio, 
baseando sua tese sobre a necessidade de promoverem-se instrumentos legais a nortear as 
questões acerca de crimes de atrocidade (LIPPI, Camila Soares. A Importância da Obra de Raphael 
Lemkin para a Elaboração da Convenção Sobre Genocídio. Disponível em: 
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encaminhou proposta de incluir nas legislações penais internas os crimes de 

barbárie e de vandalismo, caracterizados, respectivamente, por massacres e outras 

atrocidades contra população indefesa e por destruição de obras de arte e cultura 

com valor reconhecido. O professor Lemkim promoveu o uso dessas duas 

modalidades de delito, as quais chamou de luta de extermínio, sendo esta 

passagem considerada o ponto exatamente antecedente à classificação dos crimes 

contra humanidade140. 

Nessa inserção a favor da proteção do indivíduo contra abusos graves, 

associada à evolução da consciente proteção aos direitos humanos, vários debates 

e documentos surgem em reprovação aos crimes de lesa humanidade, destacando-

se: Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948141, Pacto Internacional dos 

Direitos Civis e Políticos de 1966142; e a Convenção Americana de Direitos Humanos 

(Pacto de São José da Costa Rica), de 1969143; todos apresentando importante 

conteúdo acerca do tema144. 

Destarte a menção feita aos crimes contra as civilizações no Tratado de 

Sévrés e na V Conferência Internacional para Unificação do Direito Penal, assim 

como nos outros diversos documentos retro citados, é efetivamente após a Segunda 

Grande Guerra145, com o terror que o Holocausto nazista provocou na comunidade 

internacional, que se ganha a percepção maior de que atos como aqueles ali 

cometidos atentam fervorosamente contra a dignidade humana e contra a paz 

universal. É nesse momento histórico que a repreensão aos crimes contra a 

humanidade ganha contundente atenção do pensamento jurídico e moral do mundo. 

                                                                                                                                                                      
<http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1313028193_ARQUIVO_AimportanciadaobradeR
aphaelLemkinparaaelaboracaodaConvencaosobreGenocidio.pdf>. Acesso em: 26 jun. 2018) 
140JAPIASSÚ, Carlos Eduardo Adriano. O tribunal penal internacional. Ob. Cit. p.222-223. 
141ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. Declaração universal dos direitos do homem de 
1948. Disponível em: <http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf>. Acesso em: 03 jun. 2017. 
142BRASIL. Decreto no 592, 6 de julho de 1992. Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm>. Acesso em: 03 
jun 2017. 
143BRASIL. Decreto no 678, 6 de novembro de 1992. Convenção Americana sobre Direitos Humanos 
(Pacto de São José da Costa Rica), Disponível em: 
<https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm> Acesso em 03 jun. 2017. 
144JAPIASSÚ, Carlos Eduardo Adriano. O tribunal penal internacional. Ob. Cit. p.235-236. 
145A Segunda Guerra Mundial resultou em uma estimativa de sessenta milhões de vítimas, a maioria 
dos quais civis, incluindo seis milhões de judeus e vinte milhões de eslavos mortos. (BASSIOUNI, M. 
Cherif. Crimes Against Humanity: historical evolution and contemporary application. New York, 
Cambridge University Press, 2011. p. 2) 
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Evidencia-se, portanto, que os iniciais conceitos de crimes contra humanidade 

ocorreram a partir de 1945 quando da assunção do acordo de Londres, documento 

que fixou os procedimentos do Tribunal de Nuremberg146, tendo em seu artigo 6º as 

primeiras interpretações conceituais sobre o tema147. 

É a partir desse marco, pós Segunda Guerra, que os crimes contra 

humanidade ganham eficaz expressão de repúdio e de intenção à devida 

regulamentação e responsabilização. Tanto é, que em 1946, a recém-criada 

Organização das Nações Unidas, a partir da resolução 95, confirma os princípios de 

direito internacional do Tribunal de Nuremberg, e igualmente avaliza as sentenças 

proferidas aos agentes ali julgados. 

Os crimes nazistas não somente demonstraram a necessidade de melhor 

abranger penalmente determinados atos, como também apontou ser preciso alocar 

o ser humano no âmbito da proteção do direito internacional, assim como, ampliar o 

alcance da responsabilização individual ou do Estado para além do direito interno148. 

Vale dizer, o julgamento de Nuremberg foi pioneiro na ideia de impor limites à 

soberania do Estado no que se refere à violação de direitos humanos, ainda que os 

atos cometidos ocorressem no limite interno do território e contra a própria 

população149. 

                                                      
146Destarte a evidência e o destaque que se dá ao Tribunal de Nuremberg, a menção aos crimes 
contra humanidade também pode ser observada no Estatuto para a implantação do Tribunal Penal de 
Tókio.  
147Art. 6º:"O Tribunal instaurado pelo Acordo mencionado no artigo primeiro acima, para julgamento e 
punição dos grandes criminosos de guerra dos países europeus do Eixo, terá competência para julgar 
e punir todas as pessoas que, agindo por conta dos países europeus do Eixo, cometeram, 
individualmente ou como membros de organizações, qualquer um dos seguintes crimes:[...] c)crimes 
contra a humanidade: isto é, o assassinato, exterminação, redução à escravidão, deportação e 
qualquer outro ato desumano cometido contra populações civis, antes e durante a guerra; ou então, 
perseguições por motivos políticos, raciais ou religiosos, quando esses atos ou perseguições, quer 
tenham ou não constituído uma violação do direito interno dos países onde foram perpetrados, 
tenham sido cometidos em consequência de qualquer crime que entre na competência do Tribunal ou 
em ligação com esse crime. (PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e Justiça Internacional. São 
Paulo: Saraiva.14ª.ed. 2013.p.193-194). 
148MARX, Ivan Claudio. Ob. Cit.p.43. 
149PIOVESAN, Flávia.Ob.Cit.p.195. 
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Desde o julgamento alemão, coibir os crimes contra humanidade passou a ser 

direito imperativo, uma ordem jus cogens150 para todos os Estados aderentes ao 

sistema ONU151. 

Oportuno mencionar que não há registro de como o termo "crimes contra a 

humanidade" fora escolhido pelos membros da carta de Nuremberg. Alude-se que o 

termo teria sido mencionado pelo procurador chefe da delegação norte-americana, 

Robert Jackson, quando das reuniões da conferência de Londres para criação 

daquele tribunal152. 

Mais recentemente outros documentos internacionais, como o Estatuto do 

Tribunal Penal Internacional para ex-Iugoslávia (1993)153 e o Estatuto do Tribunal 

Penal para Ruanda (1994) 154 , ratificaram a conceituação dos crimes contra a 

humanidade. Os textos desses estatutos traziam definição taxativa de alguns atos 

com os mesmos elementos configuradores dos crimes de lesa humanidade já 

indicados na criação do Tribunal de Nuremberg: assassinato, extermínio, redução à 

condição de escravo, expulsão, prisão, tortura, violação e perseguição por motivos 

políticos, raciais e religiosos155. 

                                                      
150Norma jus cogens: é entendida como aquela norma imperativa de Direito Internacional geral, aceita 
e reconhecida pela sociedade internacional em sua totalidade. Conforme Art. 53 da Convenção de 
Viena sobre Direito dos Tratados de 1969. 
151ABRÃO, Paulo; GENRO. Os Direitos da Transição e a Democracia no Brasil: Estudos sobre 
justiça de transição e teoria da democracia. Ob. Cit. p.35. 
152LUBAN, David. A Theory of Crimes Against Humanity.in: Georgetown Law Faculty Publications. 
29Yale J. Int'l L.2004.p.85-167. 
153STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA - 
Article 5 - Crimes against humanity: The International Tribunal shall have the power to prosecute 
persons responsible for the following crimes when committed in armed conflict, whether international 
or internal in character, and directed against any civilian population: a) murder; b) extermination; c) 
enslavement; d) deportation; e) imprisonment; f) torture; g) rape; h) persecutions on political, racial 
and religious grounds; i) other inhumane acts. (UNITED NATIONS. International Criminal Tribunal for 
the former Yugoslavia. Statute of the Tribunal. Disponível em: 
<http://www.icty.org/en/documents/statute-tribunal>. Acesso em: 16 fev. 2017). 
154ESTATUTO DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA RWANDA - Artículo 3 - Crímenes de lesa 
humanidad - El Tribunal Internacional para Rwanda tendrá competencia para enjuiciar a los presuntos 
responsables de los crímenes que se señalan a continuación, cuando hayan sido cometidos como 
parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil por razones de nacionalidad o 
por razones políticas, étnicas, raciales o religiosas: a) Homicidio intencional; b) Exterminio; c) 
Esclavitud; d) Deportación; e) Encarcelamiento; f) Tortura; g) Violación; h) Persecución por motivos 
políticos, raciales o religiosos; i) Otros actos inhumanos. (NACIONES UNIDAS. Derechos Humanos. 
Oficina Del Alto Comisionado. Estatuto Del Tribunal Internacional para Rwanda - Artículo 3 - 
Crímenes de lesa humanidad. Disponível em: <https://www.icrc.org/spa/resources/ 
documents/misc/treaty-1994-statute-tribunal-rwanda-5tdmhw.html>. Acesso em: 16 fev. 2017). 
155CARNEIRO, Wellington Pereira. Crimes contra a Humanidade: Entre a História e o Direito nas 
Relações Internacionais; do Holocausto aos nossos dias. Tese de Doutorado. Instituto de Relações 
Internacionais. Universidade de Brasília, Brasília, 2012.p.426-439.Reprografia. 
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Por fim, nessa genealogia conceitual dos crimes contra humanidade, seguida 

lado a lado ao desenvolvimento da jurisdição penal internacional, chega-se ao 

Estatuto de Roma de 1998. O documento cria o Tribunal Penal Internacional 

permanente (TPI) fixando suas diretrizes de competência, em cujo texto se vê 

expressa a autonomia dada aos crimes de lesa humanidade, vislumbrando o 

entendimento e conceituação dessas violações e, aliás, com acréscimo de condutas 

até então ainda não previstas nos documentos anteriores acima citados, tal como se 

observa no artigo 7o e alíneas do referenciado estatuto156. 

Dentre o elenco de crimes observados pelo Estatuto de Roma, destaca-se, 

além do homicídio, a tortura, o desparecimento forçado, o estupro, a escravidão, 

entre outros. O elenco é abrangente, mas não taxativo, vez que o texto do Estatuto 

se preocupa em mencionar que qualquer ação desumana que cause grande 

sofrimento à integridade e saúde física e mental deverá ser tratada como crimes de 

lesa humanidade. 

Nesse aspecto, é notável que os textos internacionais não trazem uma ação 

específica, ou seja, não há uma definição fechada e única que aponte para a 

tipificação do crime contra humanidade. É importante para enquadramento da ação 

que se pretende caracterizar, que essa se amolde a outros elementos 

circunstanciais para que possa ser definida como ato de lesa humanidade. 

A ação criminosa que atenta contra à humanidade deve estar dentro de um 

padrão de perseguição a determinado grupo ou população e por razões sociais e 

politicamente singulares. Os crimes contra humanidade são ações mais especificas 

e o traço que os caracteriza, e assim os tipifica, está no contexto e na motivação do 

                                                      
156Estatuto de Roma - artigo 7o - Para os efeitos do presente Estatuto, entende-se por "crime contra a 
humanidade", qualquer um dos atos seguintes, quando cometido no quadro de um ataque, 
generalizado ou sistemático, contra qualquer população civil, havendo conhecimento desse ataque: 
a) Homicídio; b) Extermínio; c) Escravidão; d) Deportação ou transferência forçada de uma 
população; e) Prisão ou outra forma de privação da liberdade física grave, em violação das normas 
fundamentais de direito internacional; f) Tortura; g) Agressão sexual, escravatura sexual, prostituição 
forçada, gravidez forçada, esterilização forçada ou qualquer outra forma de violência no campo 
sexual de gravidade comparável; h) Perseguição de um grupo ou coletividade que possa ser 
identificado, por motivos políticos, raciais, nacionais, étnicos, culturais, religiosos ou de gênero, tal 
como definido no parágrafo 3o, ou em função de outros critérios universalmente reconhecidos como 
inaceitáveis no direito internacional, relacionados com qualquer ato referido neste parágrafo ou com 
qualquer crime da competência do Tribunal; i) Desaparecimento forçado de pessoas; j) Crime de 
apartheid; k) Outros atos desumanos de caráter semelhante, que causem intencionalmente grande 
sofrimento, ou afetem gravemente a integridade física ou a saúde física ou mental (BRASIL. Decreto 
no 4.388, 25 de setembro de 2002. Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4388.htm>. Acesso em: 15 jan. 2016). 
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ato. 

Por este viés, quando se fala em crimes contra humanidade deve-se ter em 

mente ataques generalizados contra determinada população, atingindo a pessoa 

humana em sua dignidade e atacando suas garantias mais essenciais e seus 

direitos inalienáveis, tais como: vida, integridade física, trabalho, exercício político; 

ou seja, qualquer tipo de agressão ou perseguição que possa estar associada à 

questões culturais, étnicas, religiosas, raciais, políticas ou de gênero157. 

Deve-se fazer um alerta na concepção do artigo 7o do Estatuto de Roma, 

precisamente sobre a parte textual que aponta a ocorrência do crime contra a 

humanidade quando os atos praticados surjam através de um "ataque generalizado". 

Quando se interpreta o artigo, deve-se entender como ataque generalizado qualquer 

ação que atente contra a integridade física ou mental de qualquer parcela da 

população civil, assim, não escapa da esfera dos crimes contra humanidade ataques 

a um único grupo ou ainda a pequenos grupos, mesmo que sem magnífica 

representação social158. 

O crime contra humanidade não precisa atingir um grupo ou raça específica, 

podendo ser qualquer população civil, independentemente da sua afiliação ou 

identidade159 . Não importa, também, a quantidade de pessoas atingidas, nem a 

qualidade do grupo a que pertencem ou o alcance da importância social dos 

atingidos. Importa efetivamente o contexto e intenção da ação, esta que deve estar 

envolta a aspectos de dissonância política entre o agressor e agredido. Dito de outro 

modo: os crimes ocorrem dentro de um contexto de opressão em um Estado 

ditatorial de violência e terror, com intuito de fincar uma ideia política. 

Outro aspecto a ser observado, é que não basta o autor do ato violento ser 

um agente estatal e a vítima um membro da sociedade em conflito. Para que se 

amolde na esfera do crime contra humanidade é preciso que haja o motivo 

sociopolítico envolvendo o fato. Os crimes contra humanidade são sempre 

direcionados à perseguição política de determinados grupos. O Estado opressor se 

                                                      
157 PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Direito Internacional Público e Privado. Salvador: 
Juspodivm. 6.ed, 2014. p.548.  
158ALMEIDA, Edson Luis de. A Anistia e os Crimes Contra a Humanidade. In: Doutrinas Essenciais 
de Direitos Humanos. vol. 6. ago, 2001.p.157. 
159 UNITED NATIONS OFFICE. Crimes Against Humanity. Disponível em: 
<http://www.un.org/en/genocideprevention/crimes-against-humanity>.html>. Acesso em:19 set. 2017. 
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utilizando de meios criminosos para difundir a instalação ou continuidade de sua 

política ditatorial. 

Com efeito, para enquadramento do crime contra a humanidade importará 

condicionalmente a posição social e/ou política da vítima no contexto da ação 

criminosa sofrida e também, se o motivo do atentado está situado nessas mesmas 

condições. Ou seja, a intenção criminosa do agente deverá estar voltada 

especificamente contra aquelas condições ocupadas pela vítima. Dito de outro 

modo: é necessário que haja um interesse opressor do agente, não especificamente 

na individualidade da pessoa atingida, mas sim a um motivo político-social 

específico a que essa vítima se veja envolvido. 

Outra observação importante para análise, é que mesmo sendo o Estado e 

seus agentes os autores mais constantes dos crimes de lesa humanidade, é 

perfeitamente possível que organizações não estatais, e até mesmo grupos de 

oposição que lutam contra o governo opressor, possam figurar como sujeito ativo de 

crimes contra humanidade 160 . Reprisando o que já se disse anteriormente: 

atrocidades sempre serão atrocidades, não importa o lado que as patrocinou. 

A lembrar que o dolo específico dos crimes de lesa humanidade está 

consistente no fato de que o autor não quer violar os interesses legais clássicos, 

mas sim alcançar o objetivo político da organização ou grupo ao qual tem 

associação, e isto nem sempre está vinculado à política buscada por um Estado 

opressor, devendo-se reconhecer também a possibilidade de tais atos partirem de 

uma organização ou de um grupo não estatal161. 

Sobre esse ponto, entra-se na seara do direito de resistência, o qual, apesar 

de legítimo, não deve ultrapassar os limites da proporcionalidade em suas ações, 

sobretudo se atingem a vida da população civil. 

Desta forma, no âmbito da chamada resistência, também poderão ocorrer 

atentados que se amoldem ao crime de lesa humanidade, por lógico, se os atos 

praticados obedecerem aos mesmos critérios caracterizadores já descritos162, diga-

                                                      
160TRINDADE, Otávio Augusto Drummond Cançado.Ob.Cit.p.167-178 
161AMBOS, Kai. Responsabilidad penal individual en el Derecho penal supranacional. Un análisis 
jurisprudencial. De Nuremberg a La Haya. In: Revista Penal-Doctrina.p.5-24. Disponível em: 
<http://www.cienciaspenales.net/files/2016/10/3_5-25.pdf>. Acesso em: 27 dez. 2017. 
162MARX, Ivan Claudio.Ob.Cit.p.85-86.  
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se, desde que as agressões sejam generalizadas e estejam relacionadas a questões 

pontuais na esfera sociopolítico. 

Outra questão que se deve ter em pauta quando se pensa na classificação 

dessa espécie de infrações penais é que embora à primeira vista se imagine que um 

conflito armado instalado seja condição para configurar tais crimes, não há essa 

obrigatoriedade para que se tipifique a conduta penal contra a humanidade, e o 

Estatuto de Roma andou bem nessa interpretação. 

Aliás, é preciso confrontar os crimes contra humanidade com os chamados 

crimes de guerra, vez que entre eles, ainda que guardem semelhança, também 

repousam diferenças como espécies delitivas. 

Os crimes de guerra, também perpassam pelas esferas da proteção do direito 

humanitário e foram normativamente formalizados pela convenção de Genebra de 

1864163 e depois reforçado pelo já citado Estatuto de Roma164. 

Dentre as diferenças dos crimes contra a humanidade e os de guerra, 

primeiramente, tem-se que os crimes de guerra definem atos condenáveis 

cometidos em tempo de conflito armado entre Estados, e essa já é a contundente e 

principal diferença, vez que, como já se disse alhures, crimes contra humanidade 

não pressupõe crimes cometidos somente em tempos de guerra e sequer exige 

conflito armado. 

Quando da criação do TPI, a elaboração do documento estatutário 

dissociando atos de lesa humanidade de um conflito armado, e portando 

desatrelando de uma situação de guerra, foi perfeitamente abandonada. Se ao 

contrário fosse, o órgão estaria limitando a ocorrência dos crimes contra 

                                                      
163Convenção de Genebra - Artigo 147: "Os delitos graves referidos no artigo precedente são aqueles 
que abrangem um ou outro dos seguintes atos, se forem cometidos contra pessoas ou bens 
protegidos pela presente Convenção: o homicídio voluntário, a tortura ou os tratamentos desumanos, 
incluindo as experiências biológicas, o propósito de causar intencionalmente grandes sofrimentos ou 
graves lesões no corpo ou à saúde, a deportação ou transferência ilegais, a reclusão ilegal, a 
obrigatoriedade de uma pessoa protegida servir as forças armadas de uma Potência inimiga ou o 
propósito de privá-la do seu direito de ser julgada regular e imparcialmente segundo as prescrições 
da presente convenção, a tomada de reféns, a destruição e apropriação de bens não justificáveis 
pelas necessidades militares e executadas em grande escala de modo ilícito e arbitrário". (Disponível 
em:<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Conven%C3%A7%C3%A3o-de-Genebra/ 
convencao-de-genebra-iv.html>. Acesso em:19 set. 2017). 
164O estatuto de Roma dispõe os crimes de guerra em seu a artigo 8o.(Brasil.Decreto no 4.388, 25 de 
setembro de 2002. Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4388.htm>. Acesso em: 15 jan. 2016. 
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humanidade somente à situação de conflito externo entre Estados, excluindo assim, 

sua incidência no âmbito interno de um Estado que estivesse vogando sob um 

regime de exceção, embora fora de uma situação específica de guerra, a exemplo 

das ditaduras. 

Noutra perspectiva, os crimes contra humanidade não se limitam a ataques 

contra nacionais de um determinado Estado inimigo, tal como acontece nos crimes 

de guerra. Os atos são dirigidos contra a população civil, via de regra do próprio 

Estado opressor, sendo aquela população civil, em tese, opositora ao regime estatal, 

sendo essa oposição o motivo central dos ataques. 

Outra Importante observação nessa determinação dos atos e ações que se 

amoldam à definição de um crime contra humanidade, diz respeito à associação do 

crime de genocídio ao elenco daqueles crimes de lesa humanidade, isto porque, até 

que se observasse um conceito próprio para o crime de genocídio, o alcance do 

termo "crimes contra humanidade" expressava qualquer forma de atividade 

genocida, sendo inclusive este critério seguido pelo Tribunal de Nuremberg, assim, 

como pelos Tribunais para ex-Iugoslávia e Ruanda. 

Tanto o genocídio quanto os crimes de lesa humanidade se amoldam às 

violações de direitos humanos, porém, o genocídio pressupõe especificamente 

ações contra determinados grupos. O genocídio está intimamente coligado com a 

intolerância à diversidade humana, trazendo em sua configuração a obrigatoriedade 

do elemento subjetivo de extermínio de determinado grupo em vista de sua etnia, 

religião, raça ou determinada nacionalidade165. 

Os crimes de lesa humanidade, por outro lado, não se vinculam aquelas 

exigências de intolerância especificas as quais se vê no genocídio. Os crimes contra 

humanidade, ao serem consumados, atingem princípios gerais do Direito e 

                                                      
165A convenção para Prevenção e a Repressão dos Crime de Genocídio, elaborada pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas em 09 de Dezembro de 1948, define como crime de genocídio em atos "(...) 
cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou 
religioso, tais como: a) Assassinato de membros do grupo; b) Atentado grave à integridade física e 
mental de membros do grupo; c) Submissão deliberada do grupo a condições de existência que 
acarretarão a sua destruição física, total ou parcial; d) Medidas destinadas a impedir os nascimentos 
no seio do grupo; e) Transferência forçada das crianças do grupo para outro grupo". (BRASIL. 
Decreto Nº 30.822, 6 de maio de 1952. Convenção para a prevenção e a repressão do crime de 
Genocídio. Disponível em: <http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-
apoio/legislacao/segurancapublica/convenca.crime_genocidio.pdf>. Acesso em: 04 out. 2017). 
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princípios básicos do ser humano, atingido a comunidade global como um todo166 e 

não especificamente ou tão somente determinada raça ou grupo. 

Nos crimes contra a humanidade não se tem a exigência de motivos 

discriminatórios167. Ainda que o motivo discriminatório possa servir de estopim para 

ataques que se amoldam contrariamente à humanidade, isso não se mostra como 

requisito indispensável, ao contrário do genocídio, cujo critério discriminatório estará 

sempre presente. Ou seja, o genocídio exige a presença de um dolo específico, 

marcado pela intenção de exterminar determinado grupo racial, isto é, não é 

suficiente a intenção de matar, devendo figurar também a vontade de aniquilar o 

grupo. Observe que a pura ação de matar será classificada como homicídio, 

afastando-se do genocídio caso não esteja presente a intenção específica de 

exterminar certo grupo ou raça168. 

Efetivamente, a dissociação dos crimes contra humanidade do conceito de 

genocídio somente se deu a partir de 1998, com o Estatuto de Roma169, cujo teor 

estatutário mostra que os requisitos a observar na caracterização do crime contra 

humanidade, diz que o ataque deve ser em larga escala e que a conduta implique no 

cometimento de variados atos contra a população civil, tendo como base uma 

política estatal ou de uma determinada organização170. 

Em resumo, tem-se que o elemento contextual é de que os crimes contra a 

humanidade se amoldam com violência em larga escala, levando em conta o 

alcance e/ou sua extensão geográfica (generalizada), além de uma forma de 

violência metódica (sistemática)171, tudo efetivado, em prol de um Estado ou de uma 

                                                      
166SANTIAGO DA SILVA, Alex Xavier. Ob. Cit. p.81. 
167JAPIASSÚ, Carlos Eduardo Adriano.O tribunal Penal Internacional. Ob. Cit. p.240. 
168Idem.p.233. 
169Estatuto de Roma - Artigo 6º - Genocídio: "Para os fins do presente Estatuto, entende-se por 
genocídio qualquer um dos atos mencionados a seguir, praticados com a intenção de destruir total ou 
parcialmente um grupo nacional, étnico, racial ou religioso como tal: a)Matar membros do grupo; b) 
Causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo; c)Submeter 
intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física, 
total ou parcial; d)Adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo; e)Efetuar a 
transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo". 
170JAPIASSÚ, Carlos Eduardo Adriano. O tribunal Penal Internacional. Ob. Cit.p.241. 
171 Os crimes contra humanidade, apesar da larga abrangência, mas em decorrência de 
características próprias, se encontra definido no âmbito do direito internacional com características 
comuns: "(i) são ofensas particularmente repulsivas, no sentido de que constituem um sério ataque à 
dignidade humana, uma grave humilhação ou degradação de seres humanos; (ii) não são eventos 
isolados ou esporádicos, mas sim parte de uma política de governo ou de uma prática sistemática e 
frequente de atrocidades que são toleradas, perdoadas ou incentivadas por um governante ou pela 
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política organizacional, mesmo que esta não explicitamente estipulada ou 

formalmente adotada. 

Visto isso, tem-se que em casos de regime de opressão ou de um Estado em 

conflito, armado ou não, ao serem deflagrados atos de violência física ou moral 

contra determinada população, sobretudo civil, o bem jurídico protegido é 

efetivamente a estabilidade coletiva universalmente protegida, vale dizer, da 

sociedade global. Os crimes contra humanidade transcendem o sujeito passivo 

direto, ultrapassam a personalidade individual do vitimado e atinge seu status 

humano172. 

Ao se identificar a expressão "crimes contra a humanidade", pressupõe-se 

ofensas, não só contra às vítimas propriamente ditas ou à sua comunidade local, 

mas violações a toda universalidade de pessoas173. 

Humanidade refere-se à qualidade em ser humano, logo, o crime contra a 

humanidade será um ataque contra a essência da pessoa, vale dizer, alcança à 

espécie humana, atinge o conjunto de indivíduos humanos. Desta forma, a parte 

atingida e interessada é a humanidade como um todo, ainda que tal interesse possa 

diferir do interesse da vítima direta174. 

Por este aspecto, não se pode descurar que além do indivíduo diretamente 

atingido, também será vítima a humanidade generalizadamente falando, e este é um 

dos aspectos sobre qual repousa a obrigação de tratar com amplitude a questão 

desses crimes, o que necessariamente perpassa em julgar e responsabilizar os 

agentes desses delitos. 

                                                                                                                                                                      
autoridade de fato; (iii) são atos proibidos e podem ser consequentemente punidos, independente se 
tenham sido perpetrados em tempos de guerra ou de paz; (iv) as vítimas do crime devem ser civis, ou 
no caso de crimes cometidos durante um conflito armado, pessoas que não tenham tomado parte nas 
hostilidades (BASTOS, Lucia Elena Arantes Ferreira. Anistia: o direito internacional e o caso 
brasileiro. Curitiba: Juruá Editora, 2009. p.54.) 
172Hanna Arendt, ao comentar sobre os julgamentos dos oficiais alemãs em Nuremberg e sobre os 
ataques contra os judeus no Holocausto, interpreta que o regime nazista desejava, de fato, que o 
povo judeu desaparecesse da terra. Surge o novo crime, "o crime contra a humanidade no sentido de 
crime contra o status humano ou contra a própria natureza da humanidade" (ARENDT, Hanna. 
Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: Companhia das Letras, 
2001.p.291). 
173LUBAN, David, Ob. Cit. p.85-167. 
174Idem. 
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Convém observar que o século XX esteve imerso em duas guerras mundiais 

e em outros tantos conflitos armados, umas vezes dentro dos limites de uma 

soberania, outras com alcance internacional, trazendo morte e destruição em grande 

escala, além de desenfreadas perseguições por razões mais diversas. Tudo isso 

envolto em altos níveis de violência e crueldade, levando a comunidade 

internacional a levantar repúdio e exigência de providências contra esses atos, 

fazendo com isso, que o debate sobre guerra justa e injusta ganhasse pauta cada 

vez mais frequente, e os movimentos em busca de punição viesse a ser 

pontualmente mais exigidos175. 

Os crimes contra a humanidade atingem a sociedade em sua organização 

política, ameaçando os indivíduos em sua dignidade humana, atingindo seu bem 

estar e seus direitos como pessoa, até mesmo no limite de sua sobrevivência176. 

Representam a pior das ameaças à condição de ser humano, e por isso repousa 

indelével a necessidade de apuração e responsabilização de tais atos. 

Tais crimes se amoldam à quarta velocidade do Direito Penal, essa ligada ao 

direito penal internacional, onde o julgamento de Nuremberg é exemplo clássico, e, 

como já se mencionou em linhas alhures, é onde repousa a pedra de toque para 

aparição e instalação de um tribunal permanente com competência própria para 

tratar os crimes contra humanidade, órgão julgador em perfeita consonância com o 

que alinha esta quarta fase de velocidade do direito penal. 

O movimento desta quarta velocidade, tomando como parâmetro os conceitos 

idealizados por J. M. Silva Sánchez 177 , está atrelada ao neopunitivismo, sendo 

difundida por poucos autores brasileiros, mas debatida com ênfase em outros 

países. No que se entende desta fase, ela atine à inserção penal aos que violam os 

tratados e convenções internacionais que versam sobre direitos humanos, 

precisamente aqueles que, estando na condição de Chefe de Estado ou que já 

ocuparam tal posição, promovam ou permitem promover atos contrários ao direito 

humanitário, devendo então, receber o devido regramento das normas penais 

internacionais. 

                                                      
175JAPIASSÚ, Carlos Eduardo Adriano. O tribunal penal internacional. Ob. Cit. introdução. p. XVII. 
176LUBAN, David, Ob. Cit. p.85-167. 
177SILVA SÁNCHEZ, Jesus Maria. La Expansion del Derecho Penal: aspectos de la política criminal 
en las sociedades postindustriales. segunda edición, revisada y ampliada. Civitas Ediciones, Madrid 
(España), 2001. 

https://www.wook.pt/autor/jesus-maria-silva-sanchez/895943
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Nesta quarta fase das velocidades penais178, os réus, diga-se, os chefes de 

estados envolvidos nos crimes, assim como seus comandados, teriam suas 

garantias penais e processuais penais mitigadas. Por exemplo: afastamento da 

prescrição criminal dos crimes classificados como de lesa humanidade. 

Assim, o resumo de todos os elementos acima elencados traz a obrigação da 

efetiva persecução penal aos crimes cometidos contra a humanidade e consequente 

punição aos seus autores, ainda que fora do eixo interno estatal, e dessa 

necessidade punitiva, como já se disse, não escapam os agentes de Estados que 

conviveram por um tempo ou que ainda convivem em regime de exceção, mesmo 

sem conflito armado instalado. A lembrar: regime de exceção ou opressão não 

pressupõe guerra, nem obrigação de relação interestatal, tampouco as ações de 

transição, vide persecução penal, se aplicam somente em situações de conflito 

armado. 

No aspecto transicional, recorda-se dos Princípios de Chicago como diretrizes 

a serem seguidas pelo Estado em transição, visando auxiliar a política de retorno ou 

implantação da democracia de forma a protagonizar um processo transicional 

completo e eficaz. 

Dentre os Princípios de Chicago idealizados por Bassiouni, seis já elencados 

e tratados no primeiro capítulo desse estudo, completa-se com o aquele primeiro 

princípio, o que trata exatamente da persecução penal e de onde se obtém a direção 

de que os Estados deverão julgar os suspeitos de praticarem violação grave aos 

direitos humanos e infrações do direito internacional humanitário179. 

Assim, em seguimento às diretrizes propostas por Bassiouni, dentro do 

complexo processo jus transicional, quando se tem graves e generalizadas violações 

                                                      
178A teoria desenvolvida por Silva Sanchez, identifica apenas três fases no estudo das velocidades 
penais. Então, esta quarta fase origina-se na doutrina mais recente a partir dos conceitos e ideias 
daquele autor espanhol. Primeira velocidade do Direito Penal: está caracterizada por evidência às 
garantias constitucionais, tendo como premissa que a pena privativa de liberdade somente será 
aplicada em último caso. O direito penal, apesar de representar a prisão, garante firmemente os 
princípios processuais e de política-criminais clássicas; Segunda velocidade do Direito Penal (Direito 
Penal Reparador): se manifesta pela substituição da pena de prisão por penas alternativas, de caráter 
socioeducativas, como as penas restritivas de direito, pecuniárias, prestação de serviços 
comunitários, trazendo um direito penal que se afasta da prisão. Nesta fase, ocorre ligeira 
relativização das garantias penais e processuais; Terceira velocidade do Direito Penal: traz de volta a 
prisão como marca do direito penal. Flexibiliza e afasta algumas garantias penais e processuais, 
sendo conhecida como o direito penal do inimigo. (SILVA SANCHEZ, Jesus Maria, Ob Cit.).  
179BASSSIOUNI, Cherif. Ob. Cit. p.18. 

https://www.wook.pt/autor/jesus-maria-silva-sanchez/895943
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de direitos, até mesmo em face da amplitude que essas violações alcançam sob o 

enfoque do direito internacional, é que se deve pensar no modelo transicional 

judicializado. Vale dizer, propor o enfoque retribuitivo penal ao processo de 

transição, sem deixar, por óbvio, de observar e aplicar os outros aspectos não 

judiciais que não devem, de nenhuma maneira, ficarem afastados ou 

pormenorizados frente à aplicação da persecução penal. 

A partir da lógica jurídica dos julgamentos de Nuremberg, e com a inserção 

definitiva do Tribunal Penal Internacional na jurisdição global, define-se a ideia 

contemporânea de justiça de transição diretamente ligada à via penal, identificando 

ser esse o caminho a ser seguido nos processos transacionais, não apenas e 

simplesmente no sentido da punição em si, mas como meio eficaz para fixar o 

necessário repúdio às práticas de notável lesividade à humanidade, aflorando a ideia 

de não repetição, que é ponto de importância nos objetivos transicionais180. 

A Humanidade tem interesse em reprimir tais abusos, conquanto, todos 

compartilham da ideia de necessidade de expurgar atos repugnantes do seio social, 

e a fórmula para isso é pela esfera da persecução penal181. 

Nesse sentido, a sociedade global deve assumir o compromisso de processar 

todos aqueles que cometeram crimes contra a humanidade independente da época, 

local, identidade ou status dos perpetradores ou das vítimas. Essa necessidade de 

ver tais crimes sendo julgados não é vontade de vingança, mas sim a obrigação de 

estabelecer as devidas responsabilidades e fornecer reparações182. 

Quando a persecução penal é efetivamente realizada a reconciliação social 

do Estado em conflito é mais facilmente alcançada, porque surge na seara social a 

percepção da devida responsabilização e retribuição ao vitimado 183 , além da 

sensação de que o Estado opressor reconheceu seus erros e agora os repudia. 

Por outro lado, é importante entender, e deve-se enfatizar no cerne dessa 

esfera punitiva proposta nas linhas anteriores, que não há obrigatoriedade que a 

punição se dê unicamente com aplicação das penas de prisão. Mesmo que 

                                                      
180ALMEIDA, Eneás de Stutz e TORELLY, Marcelo. Ob. Cit. p.36-52. 
181LUBAN, David, Ob.Cit.p.85-167 
182BASSIOUNI, M. Cherif. Crimes Against Humanity in International Criminal Law. Dordrecht, 
Boston, London:Martinus Nijhoff Publishers, 1999, p. XIII. Reprografia. 
183BASTOS, Lucia Elena Arantes Ferreira. Ob. Cit. p.44. 



69 

 

estejamos frente à graves delitos, não há que se afastar as sanções alternativas184. 

O uso de penas distintas da prisão, mesmo diante de crimes dessa importância, não 

significa dizer que o direitos das vítimas à retribuição penal foram ignorados, tão 

pouco que os agentes não receberam a reprimenda penal adequada ou razoável 

frente aos atos cometidos185. As penas alternativas, ainda que não possam parecer, 

também são formas eficazes de sanção e, igualmente à prisão, também buscam 

transformar os agentes criminosos sem que deixem de responder por seus atos, 

assim como, de igual modo, também trazem resposta à sociedade. 

Há de ressaltar, contudo, no contexto da possibilidade de atribuir as penas de 

caráter alternativo, que os agentes agraciados com esse tipo de sanção, deverão, de 

qualquer forma, contribuir para o processo transicional na busca da reconciliação 

esperada, sem o que, não se justifica a benesse de penas menos graves que as de 

regime prisional. Nesse aspecto, por exemplo, ajudar na busca de pessoas 

desaparecidas, reconhecer suas responsabilidades dentro do sistema opressor ou 

até mesmo promover possíveis reparações às suas vítimas, devem aparecer como 

pré-requisito para que os agentes dos crimes de lesa humanidade possam receber 

penas distintas da prisão186. 

Isto posto, é inconteste, na contemporaneidade da Justiça de Transição, que 

deve haver o comprometimento no sentido de efetivar a persecução penal, 

amoldando-se a uma espécie de responsabilidade internacional em punir, diga-se, 

buscar penalização dos agentes não figura apenas como atribuição interna de um 

território onde tenham ocorrido violações, mas passa a ser um interesse punitivo 

internacional, globalizado187. 

Vale ressaltar que essa linha punitiva da Justiça de Transição vai ao encontro 

do modelo privilegiado pelo sistema interamericano, onde as diligências dentro do 

                                                      
184No Brasil, a Lei Penal, nos incisos do art.43, estabelece como penas alternativas à prisão: I-
prestação pecuniária; II- perda de bens e valores; III- vetado; IV- prestação de serviço à comunidade 
ou a entidades públicas; V- interdição temporária de direito; VI- limitação de fim de semana. 
185NIÑO LÓPEZ, Luis Fernando. Justicia transicional: principios de Chicago comparados al proceso 
de paz en Colombia. Revista Academia & Derecho, 7.(13), 2016. p.143-184. 
186Idem. 
187PIOVESAN, Flávia.Ob.Cit.193-194. 
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contexto de transições políticas tem adotado a exigência de julgamentos e punições 

quando das violações aos direitos fundamentais188. 

Ocorre que em muitos casos de transição, a criminalização dos abusos e 

punição dos agentes fica ao largo das iniciativas tomadas no âmbito do processo 

transicional. Certamente isso ocorre quando as violações são cometidas pelo ente 

estatal durante o regime de exceção, já que em tais casos, os atos violadores se 

protagonizam no âmbito interno e muitas vezes a reconciliação vai direcionada a 

outras ações menos judicializadas, deixando a persecução penal fora das ações 

transicionais, sobretudo com oficialização de anistias, o que acaba por entregar à 

sociedade atingida uma transição incompleta. 

Reprisando o que já se escreveu até aqui: todas as ações transicionais 

possuem sua importância dentro do contexto de uma reconciliação entre Estado e 

sociedade. Portanto, a implantação de uma ação não exclui e nem substitui outras. 

Promover reparações ou buscar pela verdade, não afasta a importância de promover 

a persecução penal dos crimes. 

Crimes contra humanidade possuem natureza especial e apresentam grau de 

reprovação mais intenso que crimes outros e, por isso, requerem a persecução 

penal de forma ampla e eficaz189. Apurar e responsabilizar penalmente fortalece a 

ideia de restituição do Estado de Direito com afirmação democrática, já que nada é 

mais representativo de rejeição a abusos de direitos humanos do que punir os 

responsáveis por crimes dessa grandeza. Ao contrário, a impunidade não fortalece 

as bases da democracia190. 

A persecução penal dos crimes contra a humanidade deve evidenciar ao 

menos a solidariedade humana para com as vítimas. Isso é o mínimo que se pode 

fazer por aqueles que sofreram repugnantes abusos contra a própria essência 

humana, ao mesmo tempo que a sociedade conserva sua própria humanidade191. 

                                                      
188BERNARDI, Bruno Boti. O Sistema Interamericano de Direitos Humanos e a Justiça de Transição 
no Peru. Rev. Sociologia Política, Curitiba. v. 23, n. 54.p.43-68, Jun.2015. Disponível em:  
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-44782015000200043&lng= en&nrm = 
iso>. Acesso em: 16.abril. 2017. 
189jAPIASSÚ, Carlos Eduardo Adriano. O tribunal penal internacional. Ob. Cit. p.242. 
190ABRÃO, Paulo; GENRO. Os Direitos da Transição e a Democracia no Brasil: Estudos sobre 
justiça de transição e teoria da democracia.Ob.Cit.p.34 
191BASSIOUNI, M. Cherif. Crimes Against Humanity in International Criminal Law Ob. Cit. p. xiii. 



71 

 

2.1 CRIMES CONTRA HUMANIDADE E ANISTIA: o processo de transição sem 

persecução penal 

Ao pesquisar os inúmeros casos de pactuação da Justiça de Transição, vê-se 

que a persecução penal não é ação de fácil manejo, sobretudo no que se refere a 

países que instituíram leis de anistia em seu ordenamento jurídico e, em alguns 

casos, permanecem com tais leis em vigor mesmo após instalação da democracia. 

Sabe-se que em muitos processos de transição, afastar a persecução penal, 

vale dizer, afastar a punição, é condição necessária para a reconciliação. Por vezes, 

implementar a anistia é ponto vital para solução do conflito e fixação da paz192, e até 

mesmo, em alguns casos, é pré-requisito para a reconciliação193. Quer dizer, em 

alguns processos transicionais a instalação de uma política de persecução penal, 

pode ser um impeditivo para reconciliação, mais que isso, pode até mesmo motivar 

agravo na prática de abusos e acabar por frustrar os recém iniciados processos de 

paz e derrocar o surgimento da democracia ainda em instalação194. 

Conceder anistia significa efetivamente perdoar, e nos casos onde o perdão 

se mostra como evento oportuno à favor da reconciliação, reforça-se o caráter 

restaurativo do processo transicional, onde as vítimas desistem da retribuição penal 

no que tange ao aspecto da oficial vingança, sendo recompensadas em 

indenizações pagas pelo estado, e os criminosos, via de regra agentes estatais, são 

perdoados195, efetivando um verdadeiro acordo em nome da estabilidade social. Os 

acordos advém dos diálogos de paz, onde a anistia é pautada e tomada não como 

                                                      
192AMBOS, Kai et al. Ob. Cit. p.30. 
193A transição sul-africana é um certeiro exemplo de transição negociada, onde a punição penal não 
foi objeto primordial para reconciliação. No entanto, não se pode dizer que lá se instalou uma anistia 
geral, visto que outros movimentos transicionais foram ordinariamente aplicados, caso da busca pela 
verdade que foi devidamente implantada. Mas, no que tange à persecução penal, pelas 
características próprias, se houve imprescindível que a África do Sul deixasse a punição para 
segundo plano, de forma a favorecer a reconstrução e reconciliação social. (PINTO, Simone Martins 
Rodrigues. Justiça transicional na África do Sul: restaurando o passado, construindo o futuro. In: 
Contexto internacional .2007,vol.29,n.2,p.393-421. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0102-
85292007000200005>. Acesso em: 15 abr. 2017. 
194AMBOS, Kai et al. Ob. Cit. p.33. 
195PINTO, Simone Martins Rodrigues. Justiça transicional na África do Sul: restaurando o passado, 
construindo o futuro. In: Contexto internacional. 2007, vol.29, n.2, p.393-421. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1590/S0102-85292007000200005>. Acesso em: 15 abril. 2017. 
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uma simples forma de absolver os perpetradores de crimes, mas como um meio 

necessário para resolver o conflito196. 

Por lógico que a questão perpassa por verdadeiros acertos políticos, o que 

bem se enquadra nos auspícios do processo de transição, já que acordos são 

passos pertinentes e importantes ao processo de reconciliação. Uma transição bem-

sucedida com destino à democracia requer anuência daqueles legitimados em 

decorrência dos abusos que sofreram, mas também daqueles que estarão sendo 

acusados pelos procedimentos da transição197. 

Para bom desenvolvimento da ideia, faz-se necessário ressaltar que quando 

se fala em anistia, vale dizer, em perdão, somente as ações referentes à questão da 

persecução penal é que estarão excluídos do processo transicional. Não podem 

todos atos típicos de reconstrução da paz ficarem sem cumprimento, sobretudo 

aqueles que buscam a verdade, refazem e resguardam a memória, estes sempre 

indispensáveis quando se fala em reconciliação com o passado de exceção e 

estabilidade futura198. 

A outro ponto, deve-se colocar em pauta qual a extensão da anistia a ser 

promovida, ou seja, quanto deve-se anistiar. Verifica-se, pois, que a anistia geral, ou 

anistia amnésica, acata que nenhuma ação de regulação do passado autoritário seja 

trabalhada. Por esta forma, não se trabalha o passado, sepulta-se todos 

acontecimentos opressores, e abre-se uma nova fase na linha histórica da 

sociedade, deixando o passado ser esquecido. 

Ora, ainda que seja possível trabalhar a ação transicional focando o perdão, 

não é concebível vislumbrar um quadro de anistia que venha deixar de levantar a 

verdade e estabelecer a memória de todo o acontecido no decorrer do regime 

autoritário. Ou seja, mesmo que se pense na viabilidade ocasional de não perquirir a 

responsabilidade penal de modo a facilitar a reconciliação, não se admite deixar à 

margem da transição ações mínimas, algumas inarredáveis, no processo de 

reconstrução. Não há plausibilidade alguma a inserção de anistia geral em qualquer 

que seja o processo de transição. 

                                                      
196NIÑO LÓPEZ, Luis Fernando. Ob. Cit. p.143-184. 
197AMBOS, Kai et al.Ob.Cit.p.33. 
198Idem. 
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Além disso, ainda que leis anistiadoras, em alguns casos, sejam positivas 

quanto à sua validade e aplicação, é sempre necessário analisar o contexto geral 

para instituir ou não o perdão. O complicador está em quanto de justiça precisa ser 

sacrificado para que negociações reconciliatórias sejam alcançadas e equilibrar isso 

sem afastar o dever estatal de enfrentar os crimes de proteção global199. 

Nesse sentido, quando se observa a possível cobertura de anistia em alguma 

etapa pós-conflito, em vista da não apuração penal de certos delitos cometidos pelo 

regime opressor, deve-se pensar em que ponto anistiar criminosos estaria servindo 

positivamente à sociedade que passou pelos momentos de abuso. É um efetivo 

exercício de ponderação, onde deve-se atentar se o objetivo do perdão está 

adequado aos interesses da sociedade vitimada e sobretudo se há legitimidade na 

implantação da anistia. 

Evidente que a grande maioria das vítimas rechaça a anistia e deseja a 

responsabilização de seus malfeitores, exigindo as devidas persecuções penais, a 

ensejar os julgamentos e punições200. Porém, não é isso que define se deverá ou 

não haver anistia, mas sim o efetivo resultado na busca pela reconciliação. 

Por outro lado, se em algumas situações a concessão da anistia é primordial 

para o acerto de contas com o passado, em alguns outros, a depender das 

características da sociedade em processos de transição e das circunstâncias dos 

abusos cometidos, a anistia pode ser incabível. 

Quando se tem à frente crimes contra humanidade praticados em larga escala 

e com abusos que se aproximam até mesmo da insanidade de seus agentes, sem 

dúvida alguma, a vontade de perdão perpassará apenas pelas intenções do poder 

estatal desencadeador dos atos lesivos, que obviamente não deseja ser 

responsabilizado por tais crimes. Por lógico, o desejo de perdão não alcançará a 

sociedade atingida pelos abusos, diga-se "inesquecíveis", sobretudo junto às 

pessoas e familiares diretamente vitimados pelos atos criminosos. 

A anistia trabalha no campo do esquecimento. Simula-se uma figura jurídica 

como se nenhuma conduta ilícita tivesse ocorrido, ou seja, não se apura, não há 

processo e não há responsabilização, e via de regra a anistia que aquele governo 
                                                      
199AMBOS, Kai et al. Ob. Cit., p.66. 
200Idem. 
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que deixa o poder quer negociar é essa forma ampla. Isso é ferir as vítimas duas 

vezes: primeiro quando sofrem a agressão, depois, quando tais agressões não são 

observadas a fim de serem conhecidas e apuradas201. 

Como se disse acima, em dadas condições, promover a anistia pode trazer 

facilidades para o processo de mudança de regime, sobretudo naquele tipo de 

transições negociadas202, onde anistiar o governo anterior e seus agentes será ponto 

necessário para negociação de paz. Entretanto, deve-se ter em perfeita consciência 

que quando se identifica na transição de regimes que a responsabilização criminal é 

ação primordial para efetiva transição203, até mesmo como eficácia para busca da 

verdade e inteireza na apuração de tudo o que aconteceu, deve-se ponderar até que 

ponto é viável e possível conceder anistia ou até mesmo se seria legítimo perdoar 

graves abusos cometidos por um regime de repressão. 

Ao passo disso, conceder anistia pode não ser porto seguro para o 

apaziguamento do conflito, sendo que a impunidade aos criminosos acaba por 

conduzir a um entrave para reconciliação e um empecilho à paz sustentável204. 

De todo jeito, o que se deve ter em análise é que até poderá ser implantada 

anistia de forma a impedir a persecução penal, porém, nessa vereda, não deverá 

existir anistia quando o caso for de atrocidades em larga escala e níveis de 

vitimização extremos. Quanto mais alto for o grau de vitimização da sociedade, tanto 

mais se exige que haja a persecução penal e respectiva punição dos 

responsáveis205, e o cometimento de crimes contra humanidade perpassam nesse 

alto grau de responsabilização. 

                                                      
201BASTOS, Lucia Elena Arantes Ferreira.Ob.Cit.p.43-44. 
202Vide tipos de transição no primeiro capítulo deste estudo. 
203A Alemanha no pós Segunda Guerra é o exemplo clássico de transição cuja apuração penal se fez 
presente e necessária para levantar os elementos opressores cometidos e dar a eles o devido valor 
de reprovação. Sem que houvesse a persecução penal dos crimes nazistas, acredita-se que muitos 
esclarecimentos e formação de valores humanitários ali obtidos, ficariam prejudicados, como também 
restaria prejudicada a intensidade de reprovação que o Julgamento trouxe à comunidade 
internacional. Inimaginável uma transição naquela Alemanha pós nazismo sem a inserção da 
responsabilidade penal. 
204AMBOS, Kai et al.Ob.Cit.p.32. 
205Idem. 
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Em várias situações e possibilidades de abusos, a persecução penal não 

pode deixar de ser buscada206, caso contrário, essa etapa do processo de transição 

restará incompleto, como incompleta será a transição como um todo. 

Nesse sentido, o protocolo II das Convenções de Genebra207, precisamente 

em seu artigo 6, parágrafo 5, afirma: “Ao cessarem as hostilidades, as autoridades 

no poder procurarão conceder anistia mais ampla possível às pessoas que tenham 

tomado parte no conflito armado[...]”. Assim, por exemplo, crimes políticos ou com a 

isso relacionados, tais como rebelião, motim, posse ilegal de armas, mortes em 

combate podem ser anistiados. Todavia, a orientação do citado protocolo não fala 

em anistia aos delitos trazidos no Estatuto de Roma208. 

Nos casos dos abusos em que a vitimização alcança linhas intoleráveis, 

ocorrendo a incidência de crimes que alcançam a estirpe de imperdoáveis, ao deixar 

a apuração penal à margem do processo transicional, não apenas se estará 

anistiando o ato criminoso, mas ferindo o direito da vítima direta e de toda a 

humanidade em obter a responsabilização devida. 

Um decreto de anistia pode não trazer contribuição para escorreita e efetiva 

transição entre governos e consequentemente para esperada reconciliação entre 

Estado e sociedade afetada, sobretudo quando a lei busca a auto anistia Estatal, 

como no caso da Lei de Anistia Brasileira de 1979. 

Neste aspecto, deve-se lembrar que as diretrizes dos tratados e convenções 

internacionais que aclaram em seus textos a proteção aos direitos humanos definem 

a impossibilidade de um ordenamento jurídico interno promover anistias amplas e 

irrestritas que venham deixar crimes contra a humanidade fora do alcance da 

persecução penal. 

                                                      
206Os tribunais internacionais penais e de direitos humanos tem proibido anistia para tortura; A Corte 
Interamericana de Direitos Humanos considera que são inadmissíveis anistias à tortura, às 
execuções sumárias e a desaparecimentos forçados; A jurisprudência da ONU rechaça anistias 
relativas a graves violações de direitos humanos, notadamente a tortura. (AMBOS, Kai et al. Ob. 
Cit.p.66-69). 
207BRASIL. Decreto no 849, 25 de junho de 1993. Protocolos I e II de 1977 adicionais às Convenções 
de Genebra de 1949. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-
1994/D0849.htm>. Acesso em: 01 jan. 2018. 
208NIÑO LÓPEZ, Luis Fernando. Ob. Cit. p.143-184. 
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Ora, ainda, e mesmo que, a justiça interna declare regularidade e 

constitucionalidade de uma anistia, nem tudo que é declarado internamente como de 

acordo com o texto constitucional, necessariamente será convencional. 

O Estado, dentro de sua soberania, pode promover todas as suas normas, 

inclusive tratando de anistia pós conflito. Contudo, quando adere às convenções 

internacionais, suas leis, além de constitucionais, também deverão possuir 

compatibilidade com os tratados de direitos humanos a que aderiu209, sob pena de 

receberem o controle das Cortes Internacionais que, primando pela força de seus 

tratados, poderão atribuir inconvencionalidade às leis do Estado associado que 

propunha normas desobedientes aos atributos legais dos tratados aos quais tenham 

subscritos. Nesse sentido, como já se mencionou, crimes contra humanidade não 

podem ser corriqueiramente anistiados, sob pena de se fazer perder o valor do bem 

protegido nesses crimes de atrocidade.  

Em certos casos, parece ser inviável crer na possibilidade de reconstruir uma 

sociedade, com estímulo à reconciliação entre vítimas e agentes opressores, posto 

partir de duas posições antagônicas: punir os autores de crimes graves e a 

possibilidade de esquecimento e perdão210. Assim, em cada caso, se faz necessário 

sopesar entre anistiar e quanto oferecer de anistia, ou perquirir penalmente e até 

onde ir com a persecução penal. 

Certo que o sucesso da justiça de transição será medido pela quantidade de 

reformas políticas alcançadas e na medida em que suas ações contribuíram para a 

reconstrução e a consolidação da democracia211. Casos de anistia ampla e irrestrita, 

quase nunca poderão servir como medida de sucesso de uma transição, ao inverso, 

restará uma transição incompleta para uma democracia frágil, eivada de pendências 

trazidas do passado repressor. 

Não há como tolerar que crimes contra humanidade, atos produzidos a partir 

de atrozes ações, perpetradas de forma covarde, quase sempre com 

desproporcionalidade de força entre agentes e vítimas, fiquem sem punição sob 

                                                      
209DUTRA, Deo Campos; LOUREIRO, Sílvia Maria da Silveira. A Declaração de Inconvencionalidade 
da Lei de Anistia Brasileira pela Corte Interamericana de Direitos Humanos - no Caso Gomes Lund e 
outros vs. brasil (GUERRILHA DO ARAGUAIA). In: Revista dos Tribunais.vol.920.jun.2012.p.183. 
210JAPIASSÚ, Carlos Eduardo Adriano; MIGUENS, Marcela Siqueira. Ob. Cit.p.239-240. 
211AMBOS, Kai et al.Ob.Cit.p.28. 
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argumento de que a anistia promove menos drasticamente a pacificação da 

sociedade envolvida. 

É por esse pensamento que os responsáveis pela política transicional devem 

se socorrer dos valores que evidenciem uma forma de (re) estabelecer um sistema 

de governo democrático, sem descuidar da estabilidade sociopolítico que deve ser o 

foco principal de qualquer intervenção. 

A justiça de transição visa efetivação de uma nova ordem assentada em 

bases democráticas. Para isso, precisa encontrar uma justificativa jurídica que se 

amolde caso a caso, onde muitas vezes não pode desviar o foco do contexto de 

estabilidade a que o Estado Democrático precisa para se restabelecer, e que muitas 

vezes, ainda que raras, requer anistia. Contudo, o Estado não pode deixar de buscar 

a real responsabilização de quem cometeu os crimes do passado, tal como pede os 

tratados internacionais em caso de abusos extremos e quando estes estiverem 

perfeitamente amoldados ao contexto de crimes contra humanidade. 

 

2.2 CRIMES CONTRA A HUMANIDADE E ANISTIA NA DITADURA BRASILEIRA: um 

importante recorte para complemento do debate 

As questões que versam sobre direitos humanos e os atos da ditadura militar 

vivida no Brasil de 1964 a 1979, sempre fizeram parte do debate político social e do 

dia a dia das cortes jurídicas do país pós redemocratização, mormente no que tange 

à apuração e responsabilização dos crimes cometidos à época, configurando-se 

como um dos principais e recorrentes temas no seio dos debates que discutem a 

imatura democracia brasileira surgida pós governos militares. 

O retorno gradual das instituições democráticas pós Constituição de 1988, fez 

com que o debate sobre apuração e responsabilização dos crimes contra 

humanidade perpetrados no Brasil ao tempo da ditadura militar viesse ganhando 

fôlego, notadamente a partir de algumas ações transacionais instituídas pelo Estado 

Brasileiro, tais como as caravanas de reparação e mecanismos de esclarecimento 

da verdade. 
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Com os passos dados para o esclarecimento dos fatos acontecidos durante o 

Regime Militar, abre-se um significativo compasso sobre o caso e pontualmente a lei 

no 6.683, de 28 de agosto de 1979 (Lei da Anistia)212 se tornou assunto frequente nos 

debates sobre os chamados anos de chumbo no Brasil. 

Para bom entendimento desse estudo, é necessário alocar-se no momento 

político que o Estado vivia à época da edição da Lei de Anistia aqui em debate: 

“haviam cerca de 200 presos políticos; 4.877 cassados; 128 banidos; 10.000 

exilados (incluindo as famílias); 263 estudantes atingidos e 500.000 condenados, 

processados, indiciados ou simplesmente presos desde 1964...”213. Além disso, a 

população, as instituições não governamentais e mesmo setores dentro do próprio 

governo clamavam pelo fim da repressão política. De um lado o governo com poder, 

mas politicamente já enfraquecido, do outro a sociedade civil querendo sua vida 

política de volta. 

De fato, a edição da Lei da Anistia instalou uma imaginária trégua política no 

país. Exilados puderam retornar, alguns presos foram colocados em liberdade214 e 

agentes públicos foram perdoados. 

A partir daí, o país começou seu vagaroso retorno à democracia, 

perpassando pela eleição presidencial indireta, onde o vice-presidente José 

Sarney215 assume o governo diante do falecimento de Tancredo Neves, presidente 

eleito, e culminando com a promulgação da Carta Constitucional em 1988, que 

muitos consideram como efetivo início à transição entre governos. Transição que, no 

entanto, a se ver pelos acontecidos políticos decorridos até os dias atuais, ainda não 

se concretizou ou, com otimismo, imaturamente concretizada. 

                                                      
212 BRASIL. Lei 6.683, de 28 de agosto de 1979. Lei da Anistia. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6683.htm>. Acesso em 30 nov. 2016. 
213VASCONCELOS, José Gerardo. Anistias no Brasil: mobilizações, experiências e trocas simbólicas. 
In: Educação em Debate. Ano 2. V.2. p.60-71, 1999. Disponível em: 
<http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/14410>. Acesso em: 04 mar. 2017. 
214Com base no Art. 1º, § 2º da Lei de Anistia, os condenados pela prática de crimes de terrorismo, 
assalto, atentado pessoal e sequestro não foram contemplados.  
215Para bom andamento da discussão, relembra-se que José Sarney era político originalmente da 
Arena, partido de apoio ao governo militar. Sarney e outros políticos dissidentes da Arena, após a 
campanha pelas eleições diretas ter fracassado, fundaram o Partido da Frente Liberal (PFL, hoje 
Democratas) e compuseram com então partido de oposição MDB (mais tarde chamado de PMDB, e 
hoje com nome original restaurado), a chapa para eleição presidencial indireta. Assim, tendo Sarney 
assumido a presidência e "liderado" os atos seguintes na linha transitória brasileira, pode-se 
perfeitamente inferir que no Brasil ocorreu uma transição sobre controle, já que muitos personagens 
participantes daquele primeiro governo civil haviam estado alinhados ao governo militar e ditavam 
muitas regras nesse embaraçado processo transicional brasileiro. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.683-1979?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.683-1979?OpenDocument
http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/14410
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Se por um lado a Lei em comento pode ter status de primeiro passo para 

reabertura política e começo da redemocratização do Brasil, não se pode dizer que 

seu teor normativo viesse em conformidade com os princípios e normas de proteção 

aos direitos fundamentais, tampouco com as nuances básicas que se espera de um 

processo transicional, haja vista a amplitude no perdão dado às atrocidades 

cometidas ao longo de todo o governo militar, deixando os mais variáveis abusos 

contra a dignidade humana às sombras dos papeis produzidos pelo governo, quase 

nunca confiáveis, e na memória daqueles que viveram os desrespeitos a seus 

direitos fundamentais. 

Desta forma, a Lei de Anistia brasileira, como instrumento impulsionador para 

começo da redemocratização, obteve seu objetivo, contudo, as reivindicações para 

persecução criminal ficaram desguarnecidas pela norma, muito longe de serem 

atendidas e aquém daquilo que se pensa como justiça pós conflito. Neste sentido, 

serviu como impeditivo às investigações e futura responsabilização e punição dos 

agentes envolvidos em crimes graves, imperdoáveis, tais como: homicídio, tortura e 

desaparecimentos forçados216. 

Chama-se atenção para essa abrangência da Lei da Anistia brasileira, vale 

dizer, inicialmente parcial e restrita a favor do Estado. Seu texto trouxe o perdão aos 

envolvidos em crimes eleitorais, crimes políticos e conexos, desde que cometidos no 

período de 02 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979217. Essa é a crítica 

maior, posto que a interpretação do que seriam crimes políticos e crimes conexos foi 

comodamente ampliada pelos juristas alinhados ao governo militar, que encontraram 

no dispositivo legal uma forma de isentar a responsabilidade penal dos agentes do 

governo. 

Conforme a interpretação dada ao texto da lei, os agentes da repressão que 

cometeram crimes como tortura, sequestro e desaparecimento forçado, restariam 

                                                      
216GENRO, Luciana Krebs. Direitos Humanos: o Brasil no banco dos réus. São Paulo: Editora. LTr, 
2012.p.37. 
217Lei da Anistia - Lei No 6.683, de 28 de agosto de 1979 - Art. 1º "É concedida anistia a todos 
quantos, no período compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, 
cometeram crimes políticos ou conexo com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos 
políticos suspensos e aos servidores da Administração Direta e Indireta, de fundações vinculadas ao 
poder público, aos Servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e 
representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos Institucionais e Complementares.§ 1º - 
Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de qualquer natureza relacionados com 
crimes políticos ou praticados por motivação política." 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.683-1979?OpenDocument
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beneficiados pela anistia, posto que suas ações, mesmo imersas em graves 

violações de direitos, foram "enquadradas" como conexas a crime político218. 

Não parece razoável, sobretudo frente aos princípios de proteção de direitos 

fundamentais, considerar que atos de sequestro, tortura, desaparecimentos forçados 

e assassinatos, possam estar acomodados em conexão a crimes políticos, 

sobretudo se esta acomodação conectiva se prestar a garantir impunidade219. 

A verdade é que os militares, ainda no exercício do poder, não deixariam seus 

postos se vislumbrassem a possibilidade de virem sofrer qualquer tipo de 

investigação por seus atos220. 

“Falou-se então numa lei de duas mãos, a contemplar vítimas e seus 

algozes”221. Porém, a realidade mostrou que o contemplar da Lei aos dois lados do 

conflito, agentes do governo e opositores, não despontou com a imparcialidade 

negociada, já que resultou em anistia ampla para os agentes a favor do governo 

envolvidos em crimes graves, porém albergados na tutela de conexos a crimes 

políticos, contudo, não conduziu o mesmo critério aos agentes de oposição ao 

regime, já que, conforme art.1, § 2o da Lei, quem já havia sido condenado por algum 

daqueles crimes, não receberiam anistia222. Ora, a anistia para ser encarada como 

elemento de reconciliação não pode ser parcial, não pode escolher lados223. 

                                                      
218 MARTIN-CHENUT, Kathia. A Valorização das Obrigações Positivas de Natureza Penal na 
Jurisprudência da CIDH.o exemplo das graves violações de direitos humanos cometidas durante as 
ditaduras dos países do cone sul. In: Revista Brasileira de Ciências Criminais.vol.103.p.97.Jul. 
2013. 
219GUIMARÃES, Juarez, Apresentação, in: ABRÃO, Paulo; GENRO. Os Direitos da Transição e a 
Democracia no Brasil: Estudos sobre justiça de transição e teoria da democracia. Belo 
Horizonte:Editora Fórum, 2012. p.12. 
220BASTOS, Lucia Elena Arantes Ferreira. A Lei de Anistia Brasileira: os crimes conexos, a dupla via 
e tratados de direitos humanos. In: Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 
v.103.jan-dez.2008.p.593-628. 
221BICUDO, Hélio. Anistia Desvirtuada. In: Doutrinas Essenciais de Direitos Humanos. vol.2.p. 
1221.Ago.2011. 
222MEZAROBBA, Glenda. Um Acerto de Contas Com o Futuro. A anistia e suas consequências: um 
estudo do caso brasileiro. São Paulo: Associação Editorial Humanitas - FAPESP, 2006, p. 
223Por essa questão, tem-se como exemplo o caso Theodomiro Romeiro dos Santos. Theodomiro, à 
época do regime militar, participava do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (CBR).Em 1970, 
com 18 anos de idade, após participar de roubos a banco na Bahia, foi preso em Salvador. Algemado 
a outro preso por uma das mãos, com a outra livre, sacou revólver calibre 38 que trazia escondido em 
uma bolsa, e atirou contra os militares que o conduzia, ferindo uns e matando com um tiro na nunca o 
sargento da Aeronáutica, Walder Xavier de Lima, fugindo em seguida. Recapturado mais tarde, foi 
condenado à pena de morte, sendo meses depois convertida em prisão perpétua e depois a 16 anos de 
prisão. Após 09 anos preso, em 1979, pleiteou liberdade condicional, sendo negada. Fugiu para fora do 
país, retornando somente em 1985 com o fim do regime militar. Theodomiro terminou seus estudos na 
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Na teia histórica, com a promulgação da Constituição em 1988, trazendo 

sentido democrático à sociedade e às instituições e exaltando extensivamente os 

direitos e garantias individuais, aflora a ideia de que os fatos criminais alcançados 

pela Lei de Anistia poderiam e deveriam ter sido postos à investigação, despertando 

movimentos em busca da apuração dos fatos decorridos no período dos governos 

militares que até então não haviam passado pela órbita do judiciário. 

Seguindo o curso de redemocratização e valorização dos direitos 

fundamentais, muitos debates surgem na tentativa de rever a legalidade da Lei da 

Anistia, pontualmente no que tange sua abrangência, interpretação e definição dada 

a crimes políticos e conexos. 

Da mesma forma, as aplicações pactuais sobre direitos fundamentais, 

sobretudo as diretrizes vindas da Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

que eclodem concomitantemente a este período de redemocratização, aumentam o 

as forças de sustentação em prol das devidas apurações e responsabilizações 

penais ao longo da ditadura no Brasil e que ficaram à margem da transição política 

brasileira por força da Lei da Anistia de 1979. 

A Lei da Anistia, aprovada por um Congresso Nacional ainda imerso nas 

confrarias do governo de então224, teve sua importância como objeto jurídico inicial à 

                                                                                                                                                                      
faculdade de Direito e prestou concurso para Juiz do Trabalho, tomando posse no cargo em 1993 e se 
aposentando em 2012. (BARRUCHO, Luís Guilherme. Nunca achei que seria executado', diz primeiro 
brasileiro condenado à morte no período republicano. In:BBC News Brasil.28 de abril de 
2015.Acesso em 16 set.2018. 
Como complemento, basta observar que em 1984, ainda haviam 17 pessoas cumprindo penas 
impostas pelo Governo Militar e 11.434 pessoas, entre militares e civis, aguardavam pelos benefícios 
da Lei. (MEZAROBBA, Glenda.Ob.Cit.p.54). 
224Basta que se diga que 1/3 das vagas de senadores estavam ocupadas por senadores eleitos 
indiretamente, resultado do "pacote de abril" editado pelo Presidente Geisel em 1977. Precisamente 
no dia 1º de abril daquele ano, Geisel, vendo que a oposição alcançou significativo crescimento nas 
eleições após 1974, fechou o Congresso Nacional por quinze dias, e outorgou 14 emendas e 03 
novos artigos à Constituição, além de 06 decretos-leis, dentre os quais constavam restrições nas 
campanhas eleitorais e eleição indireta para governador e para metade das vagas do senado 
disputadas no pleito eleitoral de 1978. Assim, 1/3 do Senado estava preenchido pelos chamados 
"senadores biônicos", eleitos indiretamente (SACONI, Rose. Geisel mudou o país com o ‘pacote de 
abril.in:Estadão.Disponível em https://brasil.estadao.com.br/blogs/arquivo/geisel-mudou-o-pais-com-
o-pacote-de-abril/. acesso em 17 mar. 2017  
"A falta de legitimidade do projeto de lei de anistia brasileira, no sentido de não se adequar aos 
anseios do povo, pôde ser atestada a partir do momento em que as emendas começaram a ser 
apresentadas. No total, foram oferecidas 305 emendas de 134 parlamentares (26 senadores e 108 
deputados). Entre as várias propostas de alterações encontravam- -se: (i) a exclusão dos benefícios 
da anistia, por serem crimes comuns os atos de sevícia ou de tortura; (ii) a inclusão no rol de 
anistiados dos indivíduos que já haviam sido condenados pela prática de terrorismo, assalto, 
sequestro e atentado pessoal; (iii) a retirada do benefício da graça àqueles que tivessem ordenado, 
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redemocratização do Brasil, porém é um marco para impunidade de quem 

criminalmente afrontou valorosos direitos da sociedade. Torturadores e assassinos 

se beneficiaram da lei e escaparam da persecução criminal, a contrário senso das 

diretrizes que se deve observar quando se trata de crimes contra a humanidade da 

estopa daqueles cometidos à época da ditadura brasileira. 

Na medida histórica em que a lei foi lançada, até por provavelmente ser a 

única configuração aceitável pelo governo de então, e de modo que o tempo de 

repressão pudesse cessar, a anistia brasileira atende ao ponto de anseio para 

reabertura da democracia e reestruturação política que à época tanto se pretendia. 

Mas não se pode entender que essa reestruturação política seria o único grau de 

importância à sociedade atingida a ponto de se deixar para traz a responsabilização 

de tantos atos violadores de direitos. 

Já se disse: como forma de impulsionar a abertura política tão almejada e 

dentro da proposta a que se propunha à época, a Lei de Anistia funcionou, podendo 

até vir ser considerada o marco de partida para a redemocratização. No entanto, a 

Lei da Anistia Brasileira, na forma como foi idealizada, sobretudo no que tange a 

impossibilidade de apuração e responsabilização dos crimes cometidos no período 

anistiado, jamais poderia ter sido recepcionada pela Carta Constitucional de 1988, e 

mais grave, não poderia ter perdurado ao longo dos anos seguintes. 

O Estado, a seu modo, nada fez de eficaz no sentido de efetuar as devidas 

medidas que deveriam ser instituídas pós regime opressor a fim de fazer vigorar a 

ampla transição política do regime autoritário para outro democrático, na medida em 

que, quando se fala em amplas medidas transicionais, a apuração e 

responsabilização penal devem estar devidamente contemplada em caso do 

cometimento de crimes. Ora, não se vê pertinente que um Estado que queira 

reestruturar sua democracia pós regime de exceção, venha perdoar os abusos 

praticados à época de opressão, sobretudo perdoando a sim mesmo, gerando uma 

enorme incongruência no caráter lógico de uma anistia: o perpetrador dos males, 

perdoando o mal cometido por ele mesmo225. 

                                                                                                                                                                      
ou realizado prisões sem observar as formalidades legais ou de forma abusiva."(BASTOS, Lucia 
Elena Arantes Ferreira.Ob.Cit.p.185). 
225BASTOS, Lucia Elena Arantes Ferreira. Ob. Cit. p.38. 
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Essa situação de incongruência poderia ter sido desde logo solucionada pelo 

poder político que assumiu os rumos do poder à época da redemocracia, vez que 

essa discordância lógica sobre a auto anistia já desafiava algumas obrigações 

internacionais versadas sobre o assunto. Mas não o fez, até por razões 

politicamente oportunas, visto que a nova república ainda precisava de maior 

estabilidade política e mesmo a democracia ainda carecia de mais apoio da própria 

sociedade226. 

Neste meio tempo de amadurecimento de direitos e asserção democrática, 

importa recordar a edição da Lei 9.140/1995 (Comissão de Mortos e Desaparecidos) 

e da Lei 10.559/2002 (Comissão de Anistia), que surgem como meios de resgate à 

memória e para reparação. Assim, o Estado afasta em parte o aspecto de inércia no 

processo de transição brasileira, que até então seguia pautado unicamente na 

esfera da negação dos abusos aos direitos e no esquecimento, e segue para 

assumir o cometimento de violações 227 , e esse reconhecimento acaba por dar 

contribuição à impropriedade de não apuração penal trazida pela Lei de Anistia. 

Com efeito, é ilógico que se conceda reparação sem reconhecer os fatos que a ela 

tenha originado, e reconhecer tais fatos é a oportunidade para primar pelas 

apurações. 

Assim é que o debate acabou por ser levado ao conhecimento do Supremo 

Tribunal Federal (STF). A Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, em clara 

                                                      
226 “Como a transição democrática foi realizada de forma pactuada, sob a direção de forças 
identificadas com o regime anterior, não houve condições fáticas para a punição dos que praticaram 
tortura no período de exceção. Como consequência dessa fala de vontade de analisar o passado no 
sentido de evitar a construção de um arcabouço de segurança e consciência que garanta um futuro 
pleno dos valores humanos, os documentos produzidos na época de exceção e que poderiam 
desvendar muitas das arbitrariedades cometidas, ou ainda são considerados como de “segurança 
nacional”, sem que o público em geral possa ter ciência de seu conteúdo ou foram considerados 
oficialmente como destruídos e desaparecidos."(TAVARES, André Ramos; AGRA, Walber de Moura. 
Justiça Reparadora no Brasil. In: SOARES, Inês Virgínia Prado; KISHI, Sandra Akemi Shimada 
(Coord.). Memória e Verdade: a justiça de transição no Estado Democrático brasileiro. Belo 
Horizonte: Fórum, 2009. cap. 3, p.74). 
Noutro aspecto, é pertinente lembrar que os primeiros anos pós ditadura foram imersos em 
instabilidade econômica e política, isso porque, não houve um divórcio abrupto do governo militar 
para o governo democrático. Associado a isso, os planos econômicos dos primeiros governos civis 
fracassaram e somados às denúncias de corrupção, acabavam por trazer para parte da população 
um saudosismo dos governos militares. Por força disso, não houve espaço para o discutir a validade 
da lei da anistia, ficando o debate restrito a pequenos grupos fora do governo. (AMBOS, Kai et 
al.Ob.Cit.p.184.) 
227LEITE, Carlos Henrique Costa. Supremacia Judicial e Justiça de Transição: a última palavra 
sobre o significado da constituição e o caso da lei de anistia. Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2016. 
p.72-73. 
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identificação de que o processo de transição não seguia satisfatório às vistas da 

responsabilização a quem atentou contra direitos fundamentais inarredáveis, 

acionou o Poder Judiciário em 2008 com uma Ação de Descumprimento de Preceito 

Fundamental - ADPF, questionando a constitucionalidade da Lei de Anistia, mais 

precisamente o bojo normativo que perdoava os crimes contra a humanidade. 

O debate constitucional levado à apreciação do STF referia-se à interpretação 

do texto da lei anistiadora nos termos em que, para fins de anistia, considerava 

como crimes conexos aqueles de qualquer natureza que estivessem relacionados a 

fins políticos ou praticados por motivos políticos. Ao fim, indagava se a norma 

impugnada havia sido recepcionada pela Constituição de 1988 e se a Lei de Anistia 

poderia ser aplicada conforme os princípios e normas da carta constitucional228. 

Já em 2010, no julgamento da ADPF 153-DF229, o Supremo Tribunal Federal, 

sob a relatoria do então Ministro Eros Grau, discutiu a validade da Lei da Anistia e 

por sete votos a dois negou a pretensão da OAB. 

No Julgamento, o Supremo Tribunal, pela maioria dos votos, rejeitou a 

inconstitucionalidade da Lei da Anistia e derrocou as esperanças dos movimentos 

defensores da responsabilização dos crimes cometidos nas duas décadas do regime 

ditatorial brasileiro230. 

Na análise do caso, o STF interpretou que a concessão de uma anistia deve 

observar a época histórica que irá regular. Em suma, vaticinou que a anistia 

brasileira estaria compatível com a época de transição da ditadura para democracia 

e que não haveria como interpretar a Lei da Anistia longe daquele momento231. 

Ao julgar a constitucionalidade da Lei anistiadora brasileira, o STF não primou 

pelo conteúdo atualizado sobre violações de direitos humanos e fincou sua decisão 

                                                      
228ROESLER, Claudia Rosane; SENRA, Laura Carneiro de Mello. Lei de anistia e justiça de transição: 
a releitura da ADPF 153 sob o viés argumentativo e principiológico. In: Sequência (UFSC), 
Florianópolis, n.64, p.131-160,Julho.2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_ 
arttext&pid=S2177-70552012000100007&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 01 mai. 2017. 
229ADPF 153 - Petição Inicial- Ordem dos Advogados do Brasil- OAB. Conselho Federal. disponível 
em: <http://www.oab.org.br/arquivos/pdf/geral/adpf_anistia.pdf>. Acesso em 10 dez. 2016. 
230O inteiro teor da decisão pode ser acessado em : Supremo Tribunal Federal- STF.Coordenadoria 
de Análise de Jurisprudência..DJE.nº145 de 06.08.2010. ementário nº 2409-1. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID =612960>. Acesso em: 01 mai. 
2017. 
231SILVEIRA, Vladmir Oliveira da; MEYER-PFLUG, Samantha Ribeiro. A Decisão do STF Na ADPF 
153 (Lei de Anistia). In: Revista de Direito Brasileira, vol. 3. Jul.2012.p.451. 
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no paradigma da normalidade política, reproduzindo o discurso de pacto pela 

estabilidade democrática, relembrando a mesma intenção propagada à época da 

edição da lei e que fundamentou o texto normativo em 1979. 

A princípio, a decisão do STF sobre a constitucionalidade da Lei de Anistia 

dava impressão de que o caso chegava ao ponto final na possibilidade de mitigar a 

Lei anistiadora e responsabilizar crimes ocorridos durante a ditadura, porém, a 

questão transcende o plenário do STF. 

Importa lembrar que o Estado Brasileiro, ao longo do tempo, veio aderindo 

aos tratados internacionais de proteção à dignidade da pessoa humana e a direitos 

fundamentais e, dentre os quais, destaca-se a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos – Pacto de São José da Costa Rica, ratificado pelo Brasil em 1992, no 

Decreto no 678, assinado pelo então Presidente da República, Fernando Henrique 

Cardoso232. 

Destarte todos os atos criminosos cometidos no seio da ditadura militar no 

Brasil terem ocorridos antes da Convenção Americana de Direitos Humanos ter sido 

ratificada pelo Governo Brasileiro, ainda assim, ao não apurar e ao fim punir tais 

delitos, o Estado Brasileiro esteve violando os preceitos elencados naquela 

Convenção. 

Assim, no mesmo ano de julgamento da ADPF, em via totalmente 

independente da Jurisdição pátria, a Corte Interamericana de Direitos Humanos 

(CIDH), julgando o caso Gomes Lund e outros 233 , abordando a Guerrilha do 

Araguaia 234  e interpretando a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 

condenou de maneira unânime o Estado Brasileiro, indicando que as violações a 

                                                      
232BRASIL. Decreto no 678, 6 de novembro de 1992. Convenção Americana sobre Direitos Humanos 
(Pacto de São José da Costa Rica), Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d0678.html>. Acesso em: 25 mar. 2017. 
233Julgamento concluso em novembro de 2010 na Corte Interamericana de Direitos Humanos, onde 
considerou o Brasil responsável pelo desaparecimento de 62 pessoas, dentre elas, Guilherme Gomes 
Lund, desaparecido em 1973 na Guerrilha do Araguaia e, ao fim, determinou que o governo 
investigue os fatos e puna os responsáveis, além de determinar outras medidas em favor da 
apuração dos fatos ocorridos no período da ditadura militar.(Corte Interamericana de Direitos 
Humanos - CIDH. Sentença completa do caso Gomes Lund vs. Brasil. Disponível em: 
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf>. Acesso em: 04 mar. 2017. 
234Araguaia: área delimitada pelo rio com mesmo nome e localizado na região amazônica, foi local de 
movimento guerrilheiro na década de 1970, cujo objetivo era revolução social iniciada a partir do 
campo, nos moldes da revolução cubana. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1970
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direitos humanos ocorridas no período da ditadura não poderiam ser anistiadas235. A 

corte, acabou por atribuir inconvencionalidade ao texto da Lei da Anistia quanto a 

não apuração daqueles crimes contra a humanidade236. 

Cumpre mencionar que a Guerrilha do Araguaia perdurou entre 1972 e 1974, 

sendo esse período de abrangência debatido no caso Gomes Lund. Aqui se deve ter 

em reconhecimento que o Brasil condicionou sua adesão ao Pacto de São José à 

regra de que só poderia ser julgado por fatos posteriores sua adesão, que se 

lembre, dezembro de 1992. 

Fatalmente o caso Gomes Lund estaria fadado a ceder frente à condição 

temporal exposta acima. No entanto, a Corte desenvolveu criterioso argumento de 

que o caso circundava na não apuração do crime de desaparecimento forçado, este 

de caráter permanente, vez que os corpos de muitas vítimas não foram até então 

encontrados. 

Entendeu a Corte que, considerada a natureza e o caráter continuado ou 

permanente do desaparecimento forçado, não poderia este crime ser anistiado237, 

assim, estariam passiveis de apreciação junto à Corte. 

                                                      
235"[...]"as disposições da Lei de Anistia brasileira que impedem a investigação e sanção de graves 
violações de direitos humanos são incompatíveis com a Convenção Americana, carecem de efeitos 
jurídicos e não podem seguir representando um obstáculo para a investigação dos fatos do presente 
caso, nem para a identificação e punição dos responsáveis, e tampouco podem ter igual ou 
semelhante impacto a respeito de outros casos de graves violações de direitos humanos 
consagrados na Convenção Americana ocorridos no Brasil”. (Corte Interamericana de Direitos 
Humanos - CIDH. Sentença completa do caso Gomes Lund vs. Brasil.Ob. Cit.Acesso em: 04 mar. 
2017). 
236A Corte Interamericana no Caso Gomes Lund e outros vs. Brasil reafirmou sua jurisprudência 
constante em matéria de leis de anistia, declarando a inconvencionalidade da Lei 6.683/1979 em face 
dos parâmetros protetivos constantes da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Em suas 
próprias palavras, a Corte consignou no Ponto Resolutivo 3 da sentença de 24.11.2010 que a Lei de 
Anistia brasileira não pode continuar sendo um obstáculo para a investigação, julgamento e punição 
dos responsáveis pelas graves violações de direitos humanos ocorridas não só no episódio da 
Guerrilha do Araguaia, mas também durante todo o regime de exceção no Brasil (DUTRA, Deo 
Campos; LOUREIRO, Sílvia Maria da Silveira. A Declaração de Inconvencionalidade da Lei de Anistia 
Brasileira pela Corte Interamericana de Direitos Humanos - no Caso Gomes Lund e outros Vs. Brasil 
(GUERRILHA DO ARAGUAIA). In: Revista dos Tribunais.vol.920.2012). 
237Corte Interamericana de Direitos Humanos - CIDH. Sentença do caso Gomes Lund e Outros caso 
Gomes Lund e outros (“guerrilha do araguaia”) vs.Brasil: "por se tratar de violações graves de direitos 
humanos, e considerando a natureza dos fatos e o caráter continuado ou permanente do 
desaparecimento forçado, o Estado não poderá aplicar a Lei de Anistia em benefício dos autores, 
bem como nenhuma outra disposição análoga, prescrição, irretroatividade da lei penal, coisa julgada, 
ne bis in idem ou qualquer excludente similar de responsabilidade para eximir-se dessa obrigação, 
nos termos dos parágrafos 171 a 179 desta Sentença”.(Corte Interamericana de Direitos Humanos - 
CIDH. Sentença Completa do Caso Gomes Lund vs. Brasil. Ob.Cit.. Acesso em: 04 mar. 2017). 
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Mesmo diante da Condenação advinda da Corte Interamericana, o Brasil 

permaneceu silente quanto a afastar a eficácia da Lei de Anistia no que tange à 

persecução penal, deste modo, descumprindo a decisão sobre este ponto. Assim é 

que em outubro de 2014 a CIDH promove “Resolução de Supervisão de 

Cumprimento de Sentença”238, indicando no ato que a decisão no caso Gomes Lund 

havia sido cumprida apenas parcialmente. 

Apesar disso, para o Estado Brasileiro, a apuração penal dos crimes da 

ditadura não tem sido encarada como fator preponderante, seja no âmbito interno, 

seja frente às Instituições Internacionais de proteção e, ao que se veio observando 

ao logo do tempo, essa inércia na persecução penal daqueles crimes deverá seguir 

no mesmo nível de esquecimento pautado a partir da edição da Lei de Anistia. 

Aliás, não apurar crimes foi a tônica em muitos processos transicionais 

ocorridos nas últimas décadas. Foi essa a regra na transição nas ditaduras da 

América do Sul, onde a maioria de seus Estados optou pela inserção da Anistia, em 

que pese o mandamento da Corte Interamericana insistir na obrigação de efetivar 

sanções penais e categoricamente negar que "julgamentos penais possam ser 

substituídos por outros mecanismos" ou que seja permitido afastar a justiça criminal 

"em nome da paz, da reconciliação ou estabilidade estatal"239. 

                                                      
238Corte Interamericana de Direitos Humanos - CIDH. Resolução de supervisão de cumprimento de 
sentença do caso Gomes Lund e Outros (“guerrilha do araguaia”) vs. Brasil, de 17 de outubro de 
2014: 32-Com base nas considerações anteriores, a Corte reconhece e avalia positivamente os 
esforços do Ministério Público Federal para avançar no cumprimento da obrigação de investigar de 
outras graves violações ocorridas durante a ditadura militar. Contudo, estes esforços são infrutíferos 
em razão da posição de determinadas autoridades judiciais com respeito à interpretação da Lei de 
Anistia, a prescrição e a falta de tipificação do delito de desaparecimento forçado. De acordo com o 
Direito Internacional, que foi soberanamente aceito pelo Estado, é inaceitável que uma vez que a 
Corte Interamericana tenha proferido uma Sentença o direito interno ou suas autoridades pretendam 
deixá-la sem efeitos;33-Portanto, o Brasil não pode opor decisões adotadas no âmbito interno como 
justificativa de seu descumprimento da sentença proferida por este tribunal internacional de direitos 
humanos, nem sequer quando tais decisões provenham do tribunal da mais alta hierarquia no 
ordenamento jurídico nacional; 34-Independentemente das interpretações que se realizem no âmbito 
interno, a Sentença proferida pela Corte Interamericana neste caso tem caráter de coisa julgada 
internacional e é vinculante em sua totalidade;35- Portanto, resulta contrário às obrigações 
convencionais do Brasil que se interprete e aplique no âmbito interno a Lei de Anistia desconhecendo 
o caráter vinculante da decisão já proferida por este Tribunal. (Corte Interamericana de Direitos 
Humanos - CIDH. Resolução de supervisão de cumprimento de sentença do caso Gomes Lund e 
Outros vs. Brasil. Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/gomes_17 
_10_14_por.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2017). 
239BERNARDI, Bruno Boti.Ob.Cit.p.43-68. 
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A bem da verdade, outros países do cone sul que igualmente passaram por 

ditaduras, tais como Argentina240, Uruguai e Chile241, também foram condenados pela 

Corte Interamericana, mas estes, ao contrário do Brasil, buscaram efetivar 

processos judiciais em busca da responsabilização de agentes estatais que 

patrocinaram crimes no período de ditadura daqueles países242. 

O Brasil, mesmo aderindo aos instrumentos internacionais e estando 

condenado pela Corte Interamericana, não seguiu o mesmo caminho dos países 

vizinhos de forma a corrigir a discordância normativa pátria frente aos protocolos 

internacionais assinalados pelo Estado e que deveriam ter sido postos em prática. 

Vê-se claro que a lei de Anistia brasileira é um contrassenso frente a qualquer 

órgão ou documento protetor de direitos humanos. Quando se olha a extensa 

análise que a Corte de Direitos Humanos fez na sentença que condenou o Brasil no 

caso Gomes Lund, percebe-se que a Lei de Anistia brasileira vai em direção 

contrária ao que se pensa e pretende-se na busca da proteção de direitos 

fundamentais. Dessa forma, quando se analisa a vigência da Lei de Anistia brasileira 

observa-se que ela retrata uma espécie de “coalizão de forças entre os três Poderes 

para dar um cumprimento afrontosamente parcial à sentença da Corte 

Interamericana243”, deixando que a lei anistiadora vigorasse com suas regras de não 

apuração das violações contra a humanidade. 

                                                      
240Caso bem emblemático para o debate aqui exposto é o da Argentina. Aos anos finais da ditadura 
naquele país, em 1982, instituiu sua Lei de Anistia (Lei 22.924), que posteriormente viria ser revogada 
no governo democrático de Raul Afonsin quando da criação da Comisión sobre Desaparición, porém, 
duas novas leis vieram a ser criadas impedindo igualmente a persecução penal naquele país: ley Del 
Punto Final (Lei 23.492) e Ley de Obediencia Debida. Com a reforma constitucional ocorrida em 
1994, onde o pais a incorpora o Pacto de San José da Costa Rica ao sistema jurídico argentino, e em 
seguida a eleição de Nestor Kirchner à Presidência da República, várias mudanças vieram ao país e, 
assim, já em 2005, a Suprema Corte Argentina declara a inconstitucionalidade daquelas duas leis 
fazendo com que o Congresso Nacional revogasse as leis do ponto final e da obediência devida 
levando o pais a seguir a persecução penal dos responsáveis pelos crimes da Ditadura.(MARTINS, 
João Victor Nascimento. Ob. Cit. p.107-108). 
241 Outro caso que merece anotação, é a condenação do Chile pela CIDH, em 2006, no caso 
Almonacid Arellano, onde a sentença da corte de direitos Humanos indicou a impossibilidade de 
conceder anistia a crimes cometidos contra humanidade, assim como, definiu a imprescritibilidade de 
tais crimes e, por isso, a necessidade do Estado Chileno em julgar os crimes. Com a decisão da 
CIDH o poder judiciário chileno reformou seu posicionamento e passou a aceitar denúncias de casos 
ocorridos na ditadura, passando a reabrir diversos processos contra os participantes do governo 
militar. (MARTINS, João Victor Nascimento. Ob. Cit.p.122). 
242BORGES, Bruno Barbosa. Justiça de Transição: a transição inconclusa e suas consequências na 
democracia brasileira. Curitiba: Juruá, 2012. p.18-19. 
243DUTRA, Deo Campos; LOUREIRO, Sílvia Maria da Silveira. A Declaração de Inconvencionalidade 
da Lei de Anistia Brasileira pela Corte Interamericana de Direitos Humanos - no Caso Gomes Lund e 
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Por este viés, não é pelo fato da Lei de Anistia ter garantindo em 1979 o início 

da abertura política no País, que após a definitiva inserção da democracia, com a 

promulgação da nova Constituição, devesse permanecer vigendo e impedindo que 

se avançasse na resolução da única pendência da ditadura que não foi tratada, ao 

contrário de alguns outros atos transacionais, como reparação e busca da verdade, 

ações estas, embora tardia e timidamente tratados, aparecem na arena transicional 

brasileira. 

Da mesma forma, o "acordo político"244 para retorno da democracia em 1979, 

que resulta e fundamenta a Lei da Anistia, indicando que esta prestigiara a 

“governabilidade do País e os aspectos políticos que propiciaram a transição do 

regime militar para o regime democrático245”, não parece ser motivo suficiente para, 

anos depois, ainda servir de fundamentação central para decisão de um Supremo 

Tribunal. 

Ainda que estivéssemos diante de uma conciliação política a justificar a Lei de 

Anistia, indaga-se se seria possível um acordo feito no passado autoritário ter 

atributos suficientes para afastar o exercício de direitos humanos na democracia 

presente. Não existe democracia sem direitos humanos246. 

                                                                                                                                                                      
outros vs. brasil (GUERRILHA DO ARAGUAIA). In: Revista dos Tribunais.vol.920.2012.p.183. 
244Na verdade, tem-se que o formato trazido pela Lei de Anistia surge mesmo, na verdade, como uma 
imposição do governo militar. O ministro Ricardo Lewandowski, em seu voto quando da apreciação 
da DPF-153, diz: De fato, a Lei de Anistia, longe de ter sido outorgada dentro de um contexto de 
concessões mútuas e obedecendo a uma espécie de 'acordo tácito', celebrado não se sabe bem ao 
certo por quem, ela em verdade foi editada em meio a um clima de crescente insatisfação popular 
contra o regime autoritário. 
"Essa tese de um acordo político em prol da pacificação social e da democracia impõe também um 
suposto acordo político em prol de um esquecimento. Esse esquecimento, porém, também se 
demonstra totalmente desigual, já que o "acordo" plasmado no artigo 1o § 1o, da Lei n. 6.683/79 
impunha o amplo esquecimento dos crimes trens cometidos pelos militares e um esquecimento 
limitado dos crimes cometidos pelos resistentes, já que não foram agraciados com benefício da 
anistia àqueles que já tinham condenação transitado em julgado em virtude do disposto no artigo 
primeiro 1o, § 2o da lei" (MARTINS, João Victor Nascimento. Ob.Cit.p.138). 
[...]. Como já referido, o espectro de liberdade e de representação política do Congresso Nacional em 
agosto de 1979 era significativamente restrito. Nem todos os parlamentares eram efetivamente eleitos 
pelo voto direto do cidadão. [...] Ou seja: no Parlamento não houve um acordo, mas sim a disputa 
entre dois projetos de anistia, decidida por uma pequena diferença. [...] não existia relação de 
igualdade ou equidade entre os pretensos sujeitos do acordo. De um lado, os governantes e a força 
de suas armas, de outro, a sociedade civil criminalizada, presa ou pelas grades de ferro ou pelas leis 
ilegítimas de exceção. (ABRÃO, Paulo; TORELLY, Marcelo D. Mutações do Conceito de Anistia na 
Justiça de Transição Brasileira. A terceira fase de luta pela anistia in: Revista de Direito Brasileira. 
v.3, n.2. 2012.) 
245SILVEIRA, Vladmir Oliveira da; MEYER-PFLUG, Samantha Ribeiro. A Decisão do STF Na ADPF-
153 (Lei de Anistia).in: Revista de Direito Brasileira, vol. 3.2012. p. 451. 
246ABRÃO, Paulo; TORELLY, Marcelo D. Ob. Cit. p. 

http://www.rdb.org.br/ojs/index.php/rdb/issue/view/7
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A ressaltar que acordos políticos afastam a justiça e valorizam a impunidade, 

e quando se trata de regimes de exceção isso é um sinal perigoso a que novas 

inserções autoritárias poderiam ser instituídas, já que ao final, bastar-se-ia realizar 

um novo acordo político ou aplicar uma nova auto anistia247. 

O Brasil teria de se ajustar à recomendação trazida na sentença internacional 

sobre os direitos fundamentais, precisamente no que tange à investigação e 

apuração dos crimes contra a humanidade, mas isso não ocorreu. 

De modo geral, o perdão e esquecimento dado pela Lei da Anistia não aflorou 

ações mais contundentes mesmo após a decisão da Corte Interamericana, ao 

menos no que atine a trazer os resultados esperados quanto à apuração e 

responsabilização dos crimes da ditadura, vale dizer, dos crimes contra humanidade, 

deixando essa etapa importante à margem na transição brasileira. 

A bem dizer, algumas poucas questões isoladas surgiram ao longo dos anos 

posteriores à decisão da CIDH, mas nenhuma das novas ações implantadas pelo 

Poder Executivo Brasileiro fez referência à apuração criminal. 

Uma providência de importância tomada pós decisão da CIDH no caso 

Gomes Lund, e que até se imaginou ser um efetivo resgate dos atos inacabados na 

transição brasileira, já se disse, foi a instalação da Comissão Nacional da Verdade 

com objetivo de apurar os fatos ocorridos ao tempo da Ditadura. No entanto, a 

comissão não detinha o poder de responsabilização e punição, e seu único atributo 

fora levantar informações acerca dos fatos passados. 

Ainda que a comissão tivesse apenas a função de resgate da memória e 

levantamento dos fatos acontecidos, mas sem força punitiva, de forma alguma exclui 

sua importância, visto seu relatório 248  trazer nítidas recomendações em prol da 

punição aos criminosos que atentaram contra a humanidade naquele regime militar. 

Essas recomendações poderiam ter impulsionado os movimentos contrários à 

legitimidade da Lei da Anistia, além de poder vir a ser utilizadas como fundamento 

probatório para as possíveis ações penais futuras. 

                                                      
247ABRÃO, Paulo; GENRO, Tarso. Os Direitos da Transição e a Democracia no Brasil: Estudos 
sobre justiça de transição e teoria da democracia. Ob. Cit.p.176. 
248 Comissão Nacional da Verdade (CNV). Relatório final da CNV brasileira. Disponível em: 
<http://www.cnv.gov.br/index.php/outros-destaques/574-conheca-e-acesse-o-relatorio-final-da-cnv>. 
Acesso em: 20 jan. 2017. 
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No relatório da CNV brasileira está indicação de responsabilidade criminal a 

377 pessoas, incluindo Presidentes e Ministros do governo militar, agentes públicos 

de diversos níveis, todos como responsáveis por crimes cometidos nos anos da 

ditadura, responsabilização gerada tanto pela concepção política da ação criminosa, 

quanto pela execução direta dos abusos perpetrados. 

Os resultados alcançados por uma comissão da verdade, assim como suas 

recomendações devem ser sempre consideradas, caso contrário, acaba por causar 

mais um momento de desilusão às vítimas e à sociedade que busca reconciliar com 

o passado249, e exatamente isso aconteceu. 

O trabalho da CNV não alcançou o devido reconhecimento e seu relatório 

final não atingiu a importância merecida, acabando por se tornar nada mais que um 

documento histórico consagrando, definitivamente, que a transição brasileira não 

estabeleceu os moldes adequados para entregar à sociedade uma reconciliação 

justa e acabada. 

Na trajetória desse histórico da Lei de Anistia Vs. apuração penal, e ainda em 

bases da decisão da Corte Interamericana, processos penais foram promovidos por 

iniciativa do Ministério Público Federal - MPF e também por algumas vítimas ou seus 

representantes, isso, contra uns poucos agentes do Estado acusados de 

participação em atos contra a humanidade no período da ditadura brasileira250. 

Os processos demandados pelo MPF trazem nas denúncias, além da tese de 

que os crimes contra a humanidade não poderiam estar submetidos à Lei de Anistia, 

também trazem argumentos com base na imprescritibilidade de tais crimes, levando 

em conta a decisão da CIDH. 

Bom que se relembre que a prescrição penal é definida como a perda do 

direito de punir do Estado, em vista não ter sido exercido no prazo previamente 

fixado na lei. Ocorre, entretanto, que a questão perpassa pela apuração de crimes 

                                                      
249AMBOS, Kai et al.Ob.Cit.p.57. 
250Alguns exemplos: Processo 0005684-20.2014.4.02.0000 -TRF2 - Rio de Janeiro- ação em que o 
MPF requer condenação de seis pessoas, quatro militares e dois civis, pela explosão de uma bomba 
no Rio centro durante um show comemorativo ao dia do trabalho, alegando a tese de crime contra 
humanidade. A denúncia foi recebida em 1a instancia, porem trancada em 2o grau após recurso dos 
acusados; ação penal 0023005- 91.2014.4.02.5101 - TRF2 - Rio de Janeiro, cinco agentes do estado 
são acusados da morte do Jornalista Rubens Paiva. Ação trancada no STF em 2014 após 
reclamação (RCL 18686) procedida pelos acusados. 
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contra a humanidade e estes trazem nuances penais que os difere de outros grupos 

de crimes ditos comuns, sobretudo quanto ao interesse humanitário que tais delitos 

despertam. 

Neste tocante, a questão da prescrição penal não pode ser analisada com 

base na regra interna brasileira, devendo passar pelo contexto de que sendo crimes 

com uma natureza especifica e sobretudo abarcados por normativas internacionais, 

estariam submetidos a uma outra regra de prescrição. Sem delongas, a prescrição 

dos crimes de lesa humanidade deve ter tratamento diferenciado e o prazo 

prescricional não está na regra geral interna dos Estados. 

A questão pode ser enfrentada com base na Convenção de Imprescritibilidade 

dos Crimes de Guerra e dos Crimes Contra a Humanidade 251  aprovada pela 

Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em 1968, cujo art.1o, item 2, 

dispõe expressamente que os crimes de lesa humanidade são imprescritíveis, 

independentemente da data em que tenham sido cometidos. 

Ocorre, porém, que a imprescritibilidade dos crimes cometidos à época da 

ditadura também foi debatida pelo STF no momento de análise da ADPF-153, tendo 

sido, conforme relatório do julgamento, negada essa hipótese de imprescritibilidade. 

No julgamento do STF sobre o tema, chama atenção os dizeres do Ministro 

Celso de Mello ao apontar que o Brasil não aderiu à Convenção da ONU de 1968 

que trata sobre a imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes contra a 

Humanidade252, não havendo, portanto, obrigação do Estado Brasileiro obedecer 

                                                      
251Adotada pela resolução 2391 da Assembleia Geral da ONU, em 26 de novembro de 1968. Entrada 
em vigor em novembro de 1970.(Convenção sobre a imprescritibilidade dos crimes de guerra e dos 
crimes contra a humanidade. Disponível em:  http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Sistema-
Global.-Declarações-e-Tratados -Internacionais-de-Proteçõa/convencao-sobre-a-imprescritibilidade-dos-
crimes-de-guerra-e-dos-crimes-contra-a-humanidade.html>.Acesso em: 02 mar. 2016 
252Entre 1968 e 1973, intervalo de adoção e entrada em vigor da citada convenção da ONU, o Brasil 
vivia seu período mais repressor da ditadura, e não haveria de assinar o documento, assim e em 
tese, a Convenção sobre imprescritibilidade não vigoraria para o Estado Brasileiro. Mas é preciso 
destacar que a imprescritibilidade dos crimes de lesa-humanidade constitui um princípio de direito 
humanitário, cuja adesão à regra acaba ocorrendo de forma tácita. 
Atenta-se para que os tratados universais, interessa dizer, os diplomas internacionais de proteção 
aos direitos fundamentais, possuindo valor de princípio humanitário e por esta valorização, estão 
consagrados na ordem jurídica de todo e qualquer texto de proteção aos direitos humanos, isto, 
desde 1907 quando da edição das Leis e Usos da Guerra, esta ratificada pelo Brasil. Assim, 
independente do Estado Brasileiro não ter expressamente acatado a convenção sobre 
imprescritibilidade, mas por ter reconhecido as diretivas das leis e usos da guerra de 1907, dando 
obediência ao que se definiria como princípios gerais de proteção, do qual se incluiria a convenção de 



93 

 

àquela norma internacional253. 

No mesmo voto, o Ministro também atacou a tese de que convenções 

internacionais de direitos humanos serviriam como norma jus cogens a ponto de ser 

formalmente efetiva no direito interno. Alegou que a prescrição está intimamente 

relacionada com direito material e que somente a lei nacional, elaborada conforme 

processo legislativo interno, poderia regular a imprescritibilidade de crimes. 

Mas há uma outra ótica sobre a prescrição dos crimes aqui em comento. 

Trata-se da questão dos crimes de execução permanente ou de execução 

continuada. Estes tipos de crimes são definidos como aqueles cujo momento de 

consumação se prolonga no tempo, sendo que a prescrição se opera de forma 

distinta dos crimes de execução imediata. 

Entende-se que o crime de execução permanente está em consumação até 

que se encerre o ato praticado contra a vítima, desta forma, a contagem 

prescricional se inicia somente quando da finalização do mal injusto, ou seja, quando 

da efetiva e certa finalização daquele crime que está em consumação continuada. 

Dito de outra forma: os atos delitivos permanentes perduram durante todo o tempo 

em que o fato continua sendo praticado. 

Nessa questão dos crimes permanentes, tomando por exemplo os casos de 

desaparecimento forçado, onde mesmo com o tempo passado não se tem notícias 

do fim ou qual fim fora dado à vítima, entende-se que o crime ainda está em 

consumação, vale dizer, está permanentemente sendo consumado, tendo, assim, 

uma disposição específica quanto à prescrição. 

Portanto, no âmbito de um regime ditatorial o caráter de permanência de 

crimes como o sequestro e o desparecimento forçado a prescrição ainda não se 

                                                                                                                                                                      
imprescritibilidade dos crimes contra humanidade, acabou por se obrigar a obedecer a regra 
internacional sobre prescrição daqueles crimes. (SANTOS, Roberto Lima.Ob.Cit.p.125). 
No mesmo sentido, a definição do Procurador Federal Alberto Weichert: "Dessa forma, a Convenção 
não inovou no ordenamento jurídico internacional para instituir a figura da imprescritibilidade dos 
crimes de guerra e contra a humanidade, mas sim consolidou documentalmente um princípio geral 
decorrente do costume internacional. Portanto, pode-se afirmar com tranquilidade que há um princípio 
geral de direito internacional que fixa a imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade e os 
crimes de guerra. Princípio este que vem sendo repetido no bojo de diversos documentos 
internacionais, a culminar com o Estatuto de Roma (Tribunal Penal Internacional)"(WEICHERT, 
Marlon Alberto. Crimes Contra a Humanidade Perpetrados no Brasil. lei de anistia e prescrição 
penal. In: Doutrinas Essenciais de Direitos Humanos.vol.6. Ago. 2011) 
253ZILLI, Marcos. Ob. Cit.p.61. 
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operou, por conseguinte, poderia, ainda que fosse agora, ser apurado penalmente a 

fim de promover a punição do agente. 

Foi por esse sentido que a Corte Interamericana se posicionou quando do 

julgamento do caso Gomes Lund. A CIDH, tomando como base a jurisprudência já 

estabelecida na Corte, declarou que os crimes iniciados com a privação da liberdade 

da pessoa, seguida da falta de informação sobre o destino dela, permanecem em 

cometimento até que o fato seja finalmente esclarecido254, ou seja, a jurisprudência 

da CIDH segue a tese do caráter de permanência do desaparecimento forçado e, 

por isso, traz regra específica de prescrição dada a tais crimes. 

Há de se mencionar posição antagônica a essa questão. Na contrariedade da 

imprescritibilidade do crime de desaparecimento forçado para os casos ocorridos no 

Brasil no decorrer da instabilidade política da ditadura, alega-se que a Lei 9.140/95 

já reconhece a morte das pessoas desaparecidas em virtude de participação em 

atividades políticas entre 1961 e 1979, atribuindo todos os efeitos legais da morte, 

inclusive com emissão de certidão de óbito. Nessa lógica, estando oficialmente 

declarada a morte, cessada estaria a permanência255. 

Ocorre, no entanto, que essa não tem sido a interpretação de grande parte da 

doutrina e da jurisprudência internacional que versa sobre o tema, precisamente da 

CIDH à qual o Brasil deve respeito jurisdicional, e na qual entende-se soberana 

nessa seara. 

No bojo dessa discussão acerca da imprescritibilidade ou não de tais crimes, 

é forçoso perceber que a tese da imprescritibilidade no enfoque juridicamente 

interno, esbarra nas interpretações do STF, conforme já tratado quando do 

julgamento da ADPF 153. 

Por lógico que a imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade não 

receberia guarita jurídica no julgamento daquela ADPF, haja vista que o Tribunal 

Supremo já formulava sua tese do "acordo político", sendo fácil notar que de uma 

forma ou de outra a responsabilização não se efetivaria. 

                                                      
254 MAILLART Adriana Silva; SANCHES, Samyra Dal Farra Naspolini. A Decisão da Corte 
Interamericana De Direitos Humanos No Caso Gomes Lund e Outros - Guerrilha Do Araguaia. In: 
Revista de Direito Brasileira.vol.3.jul.2012.p.463. 
255CRUZ, Eugeniusz Costa Lopes da.Ob.Cit.p.191. 
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Observa-se que a imprescritibilidade não tem relação penal direta com a 

anistia, embora ambos sejam causa de extinção da punibilidade, mas o 

envolvimento desses dois institutos no tema aqui em debate gera situação que 

chama atenção. 

Ainda que se vislumbrasse que os crimes em comento não estariam 

prescritos, nada se teria de novo no que tange à responsabilização dos fatos, 

conquanto, ainda que não prescritos, não poderiam ser julgados por força da Lei da 

Anistia. Por outro lado, quando o STF mantém a regra geral da prescrição com base 

unicamente na legislação pátria, mesmo afastando a Lei de Anistia, os crimes 

estariam prescritos e igualmente impedidos de terem a devida responsabilização. 

De toda forma, a tese usada e defendida em alguns processos de denúncia 

contra agentes públicos envolvidos nos crimes de desparecimento forçado tem sido 

a de crime permanente, entendimento que segue a inteligência da decisão da CIDH 

256 e usado, por exemplo, nas denúncias contra o Coronel Curió e major Lício257 em 

trâmite na Justiça Federal de Marabá-PA (Tribunal Regional da 1a Região). 

O processo em questão teve denúncia rejeitada em 1a instância, tendo 

servido como uma das referências expressas feitas pela CIDH nas críticas ao Estado 

Brasileiro quando da publicação de Resolução de Descumprimento de Sentença em 

2014258, precisamente no item 17 daquela resolução. 

                                                      
256"[...]em sua jurisprudência constante, este Tribunal estabeleceu que os atos de caráter contínuo ou 
permanente perduram durante todo o tempo em que o fato continua, mantendo-se sua falta de 
conformidade com a obrigação internacional. Em concordância com o exposto, a Corte recorda que o 
caráter contínuo ou permanente do desaparecimento forçado de pessoas foi reconhecido de maneira 
reiterada pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos, no qual o ato de desaparecimento e sua 
execução se iniciam com a privação da liberdade da pessoa e a subsequente falta de informação 
sobre seu destino, e permanecem até quando não se conheça o paradeiro da pessoa desaparecida e 
os fatos não tenham sido esclarecidos. A Corte, portanto, é competente para analisar os alegados 
desaparecimentos forçados das supostas vítimas a partir do reconhecimento de sua competência 
contenciosa efetuado pelo Brasil". (Corte Interamericana de Direitos Humanos - CIDH. Sentença 
Completa do Caso Gomes Lund vs. Brasil. Ob.Cit.. Acesso em: 04 mar. 2017). 
257Processo-0006231-92.2012.4.01.3901-TRF1-Comarca de Marabá-Pa-Sebastião Curió Rodrigues 
de Sá Moura e Lício Augusto Maciel, respectivamente coronel e major da reserva do Exército 
brasileiro, são acusados pelo Ministério Público Federal do Pará (MPF-PA) de crimes cometidos 
durante a Guerrilha do Araguaia, com a tese de que cometeram crimes contra a humanidade e que, 
conforme decisão da CIDH, não podem ser anistiados. A denúncia foi rejeitada em 1a instância, com 
base na lei de anistia e na prescrição. O MPF-PA recorreu, sendo o recurso negado, restando 
trancada a ação penal. Outra ação penal Processo:0000342-55.2015.4.01.3901, na mesma comarca, 
desta vez por ocultação de cadáver, onde o MPF vem alegando a tese que tais crimes teriam caráter 
permanente e, portanto, ainda não prescritos. 
258Corte Interamericana de Direitos Humanos - CIDH. Resolução de supervisão de cumprimento de 
sentença do caso Gomes Lund e Outros vs. Brasil, de 17 de outubro de 2014. Item 17 -  "Neste 

http://www.pgr.mpf.gov.br/
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Quanto ao processo referenciado e apesar de não finalizado, vez que está em 

fase de recurso ao 2o grau naquela Jurisdição Federal, não traz maiores certezas de 

mudança do que já se tem em decisões de outros processos já finalizados. Assim, é 

forçoso imaginar que qualquer que seja a decisão nessa fase recursal, o caso 

chegará em sede de tribunais superiores e em regra geral, as decisões dos 

processos dessa natureza, seguirão os preceitos do julgamento do STF na ADPF-

153. 

Por enquanto há de se aguardar os próximos atos judiciais e esperar com 

muita cautela o pensamento da corte suprema brasileira, vez que o processo, diante 

do tema debatido, fatalmente chegará naquela instância. 

Chama atenção o caso do jornalista e ex-deputado Rubens Paiva. O MPF do 

Rio de Janeiro iniciou em 2014 ação penal contra cinco militares acusados da morte 

e ocultação do cadáver daquele jornalista259. A denúncia foi recebida em 1a instância 

e, após Habeas Corpus impetrado pelos réus com base na decisão do STF quando 

da análise da ADPF-153, foi confirmada em 2o grau por unanimidade. Os réus, 

então, ofereceram reclamação junto ao STF (RCL-18686), conseguindo liminar para 

suspensão do processo, tendo o Ministro Teori Zavascki, relator do caso, 

fundamentado a concessão da liminar com base na decisão do STF na ADPF-153. 

                                                                                                                                                                      
sentido, o Tribunal afirma que as quatro decisões proferidas por um juiz federal de primeira instância, 
por um juiz federal membro do Tribunal Federal da Primeira Região (em duas decisões), e pelo pleno 
deste tribunal federal (pars. 12.a, 12.c, 12.e e 13.b supra) se interpretaram e aplicaram a Lei de 
Anistia à investigação penal de fatos do presente caso. Com efeito, na ação penal n°. 4334-
29.2012.4.01.3901, o juiz afirmou que “a persecução penal relativa a tais ilícitos foi definitivamente 
abolida pelo [artigo] 1, [inciso] 1, da Lei n°. 6.683/79, a Lei de Anistia”, e que “[p]retender, […], depois 
de mais de três décadas, esquivar-se da Lei de Anistia para reabrir a discussão sobre crimes 
praticados no período da ditadura militar é equívoco que, além de desprovido de suporte legal, 
desconsidera as circunstâncias históricas que, num grande esforço de reconciliação nacional, 
levaram a sua edição” (par. 13.b supra). Igualmente, a Corte constata que as decisões proferidas pelo 
referido juiz federal e pelo Tribunal Federal da Primeira Região –ao confirmar o decidido por este juiz- 
(pars.12.c y 12.e supra) utilizaram como fundamento a decisão proferida em maio de 2010 pelo 
Supremo Tribunal Federal na Ação de Descumprimento n°.153,25 que ratifica a validez da Lei de 
Anistia, com base na qual decidiu que “não é aceitável […] que o juízo de admissibilidade da ação 
[…]desconsidere[…], inclusive, o veredito do STF sobre a validez da Lei de Anistia”. Adicionalmente, 
afirmou que “[a] persecução penal, vista à luz do julgamento do STF [na ADPF n°. 153], carece de 
possibilidade jurídica e […] de algum rastro de legalidade penal”, e afirmou que “[a] decisão da Corte 
Interamericana [no caso Gomes Lund] não interfere no direito de punir do Estado, nem na eficácia da 
decisão do SFT sobre a matéria, na ADPF 153/DF”. (Corte interamericana de direitos humanos - 
CIDH.Resolução de supervisão de cumprimento de sentença do caso gomes lund e Outros vs. Brasil. 
Ob. Cit. Acesso em: 20 jan. 2017. 
259Ação penal no 0023005-91.2014.4.02.5101 - 04ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Foram 
denunciados por homicídio e ocultação de cadáver: o general reformado José Antonio Nogueira 
Belham, os coronéis reformados Rubens Paim Sampaio e Raymundo Ronaldo Campos e os ex-
sargentos Jurandyr Ochsendorfe Souza e Jacy Ochsendorf e Souza. (Processo Disponível em: 
<http://procweb.jfrj.jus.br/portal/consulta/resconsproc.asp>. Acesso em: 30 abr. 2017). 
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Ainda no caso Rubens Paiva, tendo ocorrido apenas suspensão processual, 

sem julgamento do mérito, houve a possibilidade do MPF-RJ requerer a produção 

antecipada de provas, especificamente a oitiva de testemunhas com idade 

avançada, tendo sido o pedido deferido pelo Ministro relator260. 

O processo acima encontra-se em tramitação de novo recurso à instância 

superior e acredita-se que não serão observadas mudanças. Porém o caso merece 

menção, visto ter sido o primeiro processo a ter uma decisão na justiça brasileira, 

ainda que de caráter meramente processual, que se afasta da decisão do STF no 

sentido de não exterminar de pronto o seguimento do processo. 

Nesse ínterim, outro caso brasileiro tramita na CIDH. O caso refere-se à nova 

denúncia de responsabilidade do Brasil por tortura e morte, neste caso, do jornalista 

Vladimir Herzog, morto em outubro de 1975. O processo em comento, na mesma 

forma dos outros já discutidos na corte, versa sobre a impunidade dos autores em 

vista da aplicação da Lei de Anistia. 

Em abril de 2016 a Comissão Interamericana encaminhou o caso Herzog à 

Corte, tendo as partes sido notificadas em junho do mesmo ano. Em março de 2018, 

precisamente no dia 15, a CIDH novamente condenou o Brasil, sentenciando a 

responsabilidade do Estado Brasileiro pela não investigação, julgamento e 

consequente punição dos responsáveis pela tortura e morte de Herzog. A sentença 

ainda traz condenação por ter o Brasil aplicado a Lei de Anistia ao caso261. Em 

consequência, o Ministério Público Federal de São Paulo, em 30 de julho de 2018, 

                                                      
260 A antecipação na oitiva de testemunhas concedida pelo Ministro Teori, limitou apenas às 
testemunhas sobre as quais recaem o risco de perecimento em decorrência da idade avançada e do 
delicado estado de saúde e, das 15 testemunhas do caso, haviam três testemunhas nessa condição 
(Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=304838>. 
Acesso em: 30 abr. 2017). 
261Corte Interamericana de Direitos Humanos - CIDH. Caso Herzog e outros vs. Brasil. Sentença de 
15 de março de 2018:"(...) 7.O Estado deve reiniciar, com a devida diligência, a investigação e o 
processo penal cabíveis, pelos fatos ocorridos em 25 de outubro de 1975, para identificar, processar 
e, caso seja pertinente, punir os responsáveis pela tortura e morte de Vladimir Herzog, em atenção ao 
caráter de crime contra a humanidade desses fatos e às respectivas consequências jurídicas para o 
Direito Internacional, nos termos dos parágrafos 371 e 372 da presente Sentença. Em especial, o 
Estado deverá observar as normas e requisitos estabelecidos no parágrafo 372 da presente 
Sentença(...)". (Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec 353_por.pdf>. 
Acesso em: 10 de jul. 2018. 
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reabriu as investigações sobre o caso, já que um procedimento anterior encontrava-

se arquivado desde 2009 por força da Lei da Anistia262. 

Embora o emblemático exemplo dos casos do ex-deputado Rubens Paiva e 

do jornalista Vladimir Herzog, ao longo desses anos e nas mais diversas comarcas e 

instâncias do judiciário brasileiro, a corrente decisória não tem recebido influência 

das diretrizes da CIDH, ao inverso, as ações penais foram sendo arquivadas e, 

embora algumas ainda estejam em fase de recurso, na medida da jurisprudência do 

STF, é possível prever que qualquer apuração será encerrada após recursos 

superiores. 

Destarte, todos os atos criminosos cometidos no seio da ditadura militar no 

Brasil terem ocorrido antes da Convenção Americana de Direitos Humanos ser 

ratificada pelo Governo Brasileiro, ao não apurar e ao fim punir quem cometeu tais 

delitos, o Estado brasileiro viola os preceitos elencados na Convenção e aos quais 

aderiu. 

Nos dois casos citados acima, não se crê em alguma mudança no sentido do 

Brasil seguir as regras da CIDH e mudar seu posicionamento no que tange a 

persecução penal dos crimes cometidos pela ditadura brasileira. A trajetória jurídica 

para o tema demonstra que restará ao Brasil mais uma condenação por sua anistia 

aos crimes contra humanidade, porém, sem que mude sua posição quanto às 

questões da Lei da Anistia e que assim permanecerá, mantendo a interpretação 

oriunda da ADPF-153 em anistiar e não promover a persecução penal dos crimes 

cometidos ao tempo da ditadura. 

Fatalmente será apenas mais uma condenação e sem maiores 

consequências, isto porque, a execução de sentenças da CIDH ocorre de duas 

formas: com cumprimento espontâneo do Estado ou por coerção do Poder 

Judiciário. Nestas vistas, bem já se disse, e todos os fatos jurídicos vividos atinentes 

ao tema corroboram, que a interpretação do Estado Brasileiro e do órgão judiciário 

supremo é manter efetiva a anistia, assim, ambas as possibilidades de cumprimento 

das sentenças da CIDH restam inócuas. 

                                                      
262 REIS, Vivian. MPF reabre investigações do caso Vladimir Herzog após Brasil ser 
responsabilizado pela OEA. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-
paulo/noticia/2018/07/30/mpf-reabre-investigacoes-do-caso-vladimir-herzog-apos-brasl-ser-
responsabilizado-pela-oea.ghtml>. Acesso em: 02 jul. 2018. 
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Sanções impetradas pela CIDH podem ocorrer, dentre as quais a exclusão 

daquele Estado não cumpridor de sentenças ali proferidas. Ocorre que o Brasil 

ocupa posição de destaque naquela CIDH e isso traz a quase certeza de sua não 

exclusão. 

O Estado brasileiro representa cerca 200 milhões de habitantes englobados 

pela Corte, o que significa algo em torno de 30% da população abrangida por sua 

jurisdição263. O Brasil é o Estado com maior economia dentre os integrantes da CIDH 

e com significativa e ampla influência política e econômica junto aos outros Estados 

membros e ao redor do mundo. Assim, é muito pouco provável que seja interesse da 

Corte Interamericana promover processo de exclusão do Estado Brasileiro, pois 

representaria uma perda significativa para as diretivas daquele órgão de proteção 

internacional. 

Nessa feita, acredita-se que a situação permanecerá como está: o Brasil 

mantendo sua decisão de não apurar os crimes cometidos na ditadura e a CIDH 

fazendo seu papel de julgar, condenar e criticar, e nada mais que isso. Aliás, em 

decorrência do tempo passado, talvez agora seja essa a opção lógica que se deve 

seguir nessa questão da apuração dos crimes da ditadura264. 

De toda forma, a especificidade tênue do caso Brasil mostra um 

descompasso significativo desde 1988 entre a Lei da Anistia e a edição da 

                                                      
263Conselho Nacional de Justiça. Corte Interamericana de Direitos Humanos - CIDH. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/relacoes-internacionais/corte-interamericana-de-direitos-
humanos-corte-idh>. Acesso em: 30 abr. 2017. 
264Convém ressalvar que segue em trâmite no Senado, projeto de Lei sob nº 237/2013, de autoria do 
Senador Randolfe Rodrigues (PSOL/AP), visando reforma da Lei de Anistia. O projeto da Lei em 
questão, se encontra na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, pronta para ser posta em 
pauta na Comissão. Com a divulgação de documentos tratando sobre o Governo Militar produzidos 
pela CIA em maio deste ano de 2018, a questão voltou ao debate. (Brasil.Projeto de Lei do Senado 
n° 237, de 2013. Define crime conexo, para fins do disposto no art. 1º, § 1º, da Lei nº 6.683, de 28 de 
agosto de 1979. Disponível em:<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/ 
materia/113220>.Acesso em: 16 set.2018. 
No mesmo sentido sobre a revisão da Lei de Anistia, há pedido da Procuradora Geral da República 
feito ao STF por Raquel Dodge, em janeiro de 2018. A procuradora formalizou o pedido para que 
desarquivar a reclamação (RCL18686) proposta pelos cinco agentes acusados de envolvimento na 
morte do ex-deputado Rubens Paiva, em janeiro de 1971. Pediu à Presidência do STF, que coloque 
em julgamento a revisão da Lei da Anistia e, posteriormente, encaminhe os autos à Justiça Federal 
para julgamento. O pedido foi acatado pela Ministra Carmem Lúcia e a reclamação foi redistribuída 
em abril de 2018 à relatoria do Ministro Alexandre de Moraes (TUROLLO JR, Reynaldo. Dodge pede 
ao STF para reabrir caso que discute anistia a militares.in:Folha.S.Paulo.14.fev.2018.Disponivel 
em:<https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/02/ dodge-pede-ao-stf-para-reabrir-caso-que-discute-
anistia-a-militares.shtml> Acesso em:16 set.2018. 
Para acesso ao processo da reclamação, pode-se consultar site do STF no link: 
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4640253. 

http://www25.senado.leg.br/web/senadores/senador/-/perfil/5012
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Constituição Democrática, e desde 2010, com a decisão do STF convivendo em 

contradição com as dizeres da Corte de Direitos Humanos. Contradição pouco ou 

nada trabalhada ao longo do tempo, dando permissão para que a Lei de Anistia 

perdurasse com sua eficácia em detrimento às básicas normativas de proteção aos 

direitos humanos fundamentais, colocando o Brasil como o Estado que seguiu na 

contramão das orientações globais acerca da punição aos crimes contra 

humanidade. 

Percebe-se com certa nitidez que por toda essa fase de redemocratização 

permaneceu no ar político-jurídico aquele mesmo conteúdo de conveniência da 

época em que a Lei da Anistia fora sancionada. Ao que parece, ao longo de todos 

esses anos pós ditadura, a vontade de punir de alguns, não foi suficiente para inibir 

a vontade de livrar outros. 

Nesse sentido, deve-se relembrar que quando se fala em punições e 

sobretudo por terem sido citados apenas exemplos de episódios processuais 

promovidos pelos agentes do governo, e tal como já mencionado alhures, da ideia 

de que violações e abusos oriundos da oposição, concretizados no exercício do 

direito de resistência, não podem ficar igualmente impunes. O direito a resistir à 

política de Estados opressores não pode exceder limites, o que significa dizer, não 

pode, de igual forma, produzir resultados que atendem contra os direitos 

fundamentais. 

Exemplo clássico do que acima se menciona, é do atentado no aeroporto de 

Guararapes em Recife, onde a explosão de bombas armadas por um grupo de 

oposição, ocasionou duas mortes e deixou quatorze pessoas severamente feridas. 

Dentre as vítimas, em maior número civis, estavam o jornalista Edson Régis, falecido 

no local e Sebastião Thomaz de Aquino265, jogador de futebol à época e que teve 

sua perna direita amputada266. 

Com o que se explicita ao longo deste item, entende-se que para se ver 

definitivamente encerrada a época opressora na história política brasileira, seria 

necessário que se tivesse avançado na responsabilização dos crimes contra 

                                                      
265 ALVES, Daniele. Os 50 anos do atentado a bomba no Aeroporto do Recife. In: Diário de 
Pernambuco. Disponível em: <http://curiosamente.diariodepernambuco.com.br/project/os-50-anos-
do-atentado-no-aeroporto -do-recife/>. Acesso em: 10 fev. 2018. 
266vide nota 108. 
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humanidade, e isso não perpassa somente pela legalidade ou ilegalidade de uma lei 

anistiadora, vai para além disso, já que alcança mesmo questões que se 

exteriorizam além dos limites da soberania Estatal. 

A Lei da Anistia foi um moderador entre governo militar e redemocratização, 

mas isso à época em que fora gestada. Foi um passo à paz política nos anos finais 

do regime militar, mas não significa que posteriormente não se pudesse, em nome 

das garantias fundamentais já bem definidas, rever sua validade, ou ainda que fosse 

somente uma possível mitigação de sua abrangência. 

Muito há que se criticar sobre a lenta e tardia transição brasileira, ressaltando-

se que o processo transicional no Brasil, além de incompleto, foi o mais moroso de 

todo o Cone Sul. Para afirmar isso, basta que se relembre que a instalação da 

Comissão Nacional da Verdade brasileira só se deu em 2012, trinta e três anos após 

a edição da Lei de Anistia, esta que foi a tônica de toda a apatia e imparcialidade 

desse processo. 

O que se discutiu por todo esses longos anos pós ditadura, mais 

precisamente pós Constituição, e ainda se discute, não é a simples revisão da Lei de 

Anistia com propósito de apenas punir no sentido raso da retribuição penal, mas sim 

a revisão do seu caráter protetivo a quem cometeu graves crimes contra 

humanidade, como tortura e desaparecimento forçado, crimes que pela lógica 

jurídico social internacional, não são suscetíveis de anistia, como também não são 

prescritíveis267. 

Hoje, é possível dizer que o Brasil perdeu o timing no intuito de buscar 

punições por tais violações. A intensidade com que se requer a retribuição penal 

está estreitamente associada ao tempo decorrido entre as violações e o começo da 

ação transicional268, e no caso brasileiro há esse problema adicional: o tempo já 

transcorrido. 

Assim, em vista das apurações não terem ocorrido logo ao fim da ditadura ou 

ao menos em prazo próximo, parece óbvio questionar a que ponto seria adequado e 

                                                      
267 KOZICKI, Katya. Prefácio. In: BASTOS, Lucia Elena Arantes Ferreira. Anistia: o direito 
internacional e o caso brasileiro. Curitiba: Juruá Editora.2009.p.6. 
268 JARDIM, Tarsicio Dal Marso, Apud ELSTER, Jon. Justiça Transicional e ONU. In: Justiça 
Transicional e pós-conflito. Universitas: Relações Internacionais. Centro Universitário de Brasília - 
UNICEUB. Faculdade de Ciências Jurídicas. Vol.4,n.1. Jan a jul, 2006. p.26. 
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eficaz iniciar processos, ou prosseguir com os já iniciados, haja vista, passados 

quase meio século da edição da Lei de Anistia, grande parte dos sujeitos a serem 

acusados encontram-se falecidos ou em idade avançada. Como também, há de se 

levar em conta a questão da estabilidade política que poderia ser afetada trazendo-

se à tona esse debate. 

É de se indagar o quanto seria eficaz tal punição no sentido processual 

propriamente dito ou na intenção que se consiga atingir as finalidades da pena a que 

se propõe nesses casos, precisamente sua prevenção geral e especial269. 

Deve-se atentar que é bem possível que uma provável condenação pelo 

crime cometido no decorrer da ditadura militar que sobreviesse nos dias de hoje nem 

representasse especificamente uma considerável punição ao autor direto do ilícito 

penal, restando à condenação somente seu contexto pedagógico, que possui sim 

importância, já que se amolda perfeitamente ao caráter educativo da justiça 

transicional, porém, restaria claro que a justiça penal teria efeito quase simbólico, e 

sendo esse o padrão escolhido na transição brasileira, em tese, esta seara já se vê 

representada em ações de caráter extra-penais até aqui já implantadas, vide 

comissões de anistia e da verdade270. 

Aliás, um aspecto marcante do caráter nacional é a facilidade com que o 

brasileiro se afasta do ajuste de contas com o passado271, sendo certo que o Brasil 

optou pelo esquecimento no que atine à persecução penal, e a edição da Lei de 

Anistia de 1979 foi seu marco transicional. 

O que se teve, ou se tem, é uma Lei de Anistia ajudando a encerrar o regime 

ditatorial brasileiro, mas também ajudando a despertar e imprimir uma democracia, 

                                                      
269 PRAZERES, Leandro. Um terço dos 377 militares responsabilizados pela Comissão da 
Verdade já morreu. Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-
noticias/2014/12/10/um-terco-dos-377-militares-responsabilizados-pela-comissao-da-verdade-ja-
morreu.htm>. Acesso em:13 jun. 2016. 
270DIMOULIS, Dimitri. Justiça de transição e função anistiante no Brasil. Hiposiações indevidas e 
caminhos de responsabilização. In: Justiça de Transição no Brasil. Direito, responsabilização e 
verdade. DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Antônio; SWENSSON JÚNIOR, Lauro Joppert. São Paulo: 
Saraiva, 2010. p.122. 
271COMPARATO, Fábio Konder. Crimes Sem Castigo. In: Folha Opinião. São Paulo. 09, 2018. 
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1909200808.htm>. Acesso em: 05 nov. 
2017. 

http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2014/12/10/um-terco-dos-377-militares-responsabilizados-pela-comissao-da-verdade-ja-morreu.htm
http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2014/12/10/um-terco-dos-377-militares-responsabilizados-pela-comissao-da-verdade-ja-morreu.htm
http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2014/12/10/um-terco-dos-377-militares-responsabilizados-pela-comissao-da-verdade-ja-morreu.htm
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até hoje “imatura, de cooptação, oriunda de uma conciliação feita pelo alto”272. Uma 

democracia imersa em legados autoritários que seguem permeados no cotidiano 

nacional e nos meios da sociedade brasileira atual. 

No Brasil, o estado de direito é ainda um projeto a ser concluído. Abusos de 

hoje, assemelhados aos da ditadura, se perpetuam no tecido social como uma 

espécie de ode de intolerância sociológica e de tolerância à violência, seja pelos 

agentes do Estado, em especial das polícias 273 , seja emanados da própria 

população, essa que nos últimos anos vem promovendo uma tosca polarização de 

debates, manifestações e confrontos sociais e ideológicos entre as não muito bem 

definidas, ou muito bem disfarçadas, alas políticas de “esquerda” e “direita”. 

As práticas autoritárias e de intolerância de antes que ainda se vê sendo 

fomentadas nos dias atuais, faz dos direitos e garantias hoje legalmente previstos e 

exaltados, apenas uma tese para um projeto a ser alcançado no futuro. Por hora, 

mantém-se acesa uma sensação de insegurança democrática, provando nitidamente 

que a transição brasileira não alcançou o objetivo primaz: a reconciliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
272FERNANDES, Florestan. Apontamentos sobre a Teoria do Autoritarismo. São Paulo: T. A. 
Queiroz, 1987. p. 275-288 e 353-366). Disponível em: <http://www.uel.br/grupo-
pesquisa/gepal/anais_ivsimp/gt8/11_davidmaciel.pdf> Acesso em:13 abr. 2017. 
273 [...]"a reforma dos órgãos encarregados pela segurança pública, inscrevendo a sua lógica 
institucional da democracia, modificando profundamente as suas estruturas militarizadas em 
transparentes aos mínimos controles da sociedade democrática, continua sendo o grande desafio 
para construção no país de uma política de segurança pública cidadã. Entre muitos outros legados 
espúrios da transição conservadora, este é certamente o de efeitos sociais mais devastadores na 
democracia brasileira".(ABRÃO, Paulo; GENRO. Os Direitos da Transição e a Democracia no 
Brasil: estudos sobre justiça de transição e teoria da democracia.Ob.Cit.p.13-4).  



104 

 

3 TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO  

No contexto da responsabilização pelo cometimento de um delito penal, tem-

se clara a necessidade de identificar a quem deve recair a responsabilidade pelo 

cometimento da suposta infração criminal, sendo esse o ponto focal que traz a 

necessidade de delimitar o contorno da autoria penal. 

Certo que somente com a escorreita definição da figura do autor é que se tem 

como suscitar a quem deverá recair as consequentes responsabilidades jurídico-

penais de um delito. Por esse sentido repousa a obrigação processual de definir ou 

mesmo identificar quem é autor, ou autores em determinados delitos, matéria nem 

sempre de fácil compreensão, sendo ponto muitas vezes obscuros na doutrina e em 

decisões penais ao largo da jurisprudência. 

O estudo das teses acerca da autoria, e lógico, do concurso de pessoas, 

quiçá é o capítulo mais confuso da ciência penal 274, sobretudo diante das mais 

diversas teorias275 e interpretações doutrinárias que se acercam do tema. 

É necessário recordar que para considerar um fato como crime, é 

imprescindível que se materialize uma conduta tipificada na lei e que seja ela 

antijurídica e culpável. Assim, de forma direta e resumida, pode-se dizer que autor 

do delito é aquele que age, ativa ou negativamente, promovendo qualquer conduta 

que se amoldará ao fato descrito no tipo penal. Será autor aquele que promove ação 

                                                      
274ALFLEN, Pablo Rodrigo. Teoria do domínio do fato na doutrina e na jurisprudência brasileira - 
Considerações sobre a APn 470 do STF. Revista Eletrônica de Direito Penal, v. 2, n. 2, dez. 2014. 
Disponível em: <http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/redpenal/article/view/14319>. Acesso em: 
09 dez. de 2017. 
275i)Teoria extensiva ou conceito extensivo de autor: conceitua que todo aquele que de alguma forma 
contribui para a produção delitiva, ou seja, todos os intervenientes que contribuem para realização do 
fato típico, serão tidos como autores, não importando o nível de contribuição, portanto, não traz 
distinção entre autor e partícipe; ii)Teoria subjetiva de autor: identifica como autor todo aquele que 
contribui para o delito com "vontade de autor", ou seja, quer o fato como seu, e o partícipe possui 
"vontade de partícipe", isto é, deseja o fato como "alheio" ; iii) Teoria restritiva ou conceito restritivo de 
autor, divide-se em: a) Teoria objetiva: parte da presunção de que nem todos os intervenientes do 
delito são autores, distinguindo, assim, a figura do partícipe. Autor será tão somente aquele que atua 
especificamente com ações típicas ou a elas proximamente dirigidas, excluindo a autoria daqueles 
que apenas promovem atos assessórios. Divide-se em: *Teoria objetivo-material: faz distinção entre 
autor e participe levando em consideração a maior ou menor contribuição material para o crime, ou 
seja, a importância da conduta de cada um; *Teoria objetivo-formal: ocorrerá a distinção entre autor e 
participe levando em consideração quem realiza a conduta que se amolda perfeitamente ao núcleo 
do tipo ou quem tão somente contribui com qualquer outra ação para realização do delito; b)Teoria do 
Domínio do Fato: inserida na categoria restritiva, fazendo distinção entre autor e participe, define o 
autor, ou autores, como aquele que detém controle final do fato, dominando finalisticamente o 
resultado ou a decisão do agir em prol da execução.(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de 
Direito Penal: parte geral.vol.1.23ª.ed. São Paulo, Saraiva, 2017).  

http://www.conjur.com.br/2012-nov-18/cezar-bitencourt-teoria-dominio-fato-autoria-colateral#author
http://www.conjur.com.br/2012-nov-18/cezar-bitencourt-teoria-dominio-fato-autoria-colateral#author
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ou omissão, através da qual alcança a conduta tipificada na norma incriminadora. 

Parece bem simples definir o que é ou quem é autor se bastasse tão somente 

olhar para a realização da conduta punível. Todavia, a definição de autoria perpassa 

por questões bem mais minuciosas, a ver. 

A grande maioria dos tipos penais elencados na norma informam crimes que 

poderão ser providos e ao fim consumados pela ação de uma única pessoa. 

Entretanto, e mesmo que eventualmente, uma boa parte de crimes podem restar 

consumados pela ação de mais de um sujeito. Também há crimes que somente 

ocorrem se realizados pela ação de um grupo de agentes. 

Infrações penais em que a conduta delitiva pode ser praticada por uma ou 

mais pessoas são chamados de crimes unissubjetivos ou de concurso eventual (a 

exemplo do crime de roubo). Por outro lado, tem-se os chamados crimes 

plurissubjetivos ou de concurso necessário, estes que obrigatoriamente só poderão 

ser conduzidos por mais de uma pessoa, vale dizer, só se realizam com ação de 

mais de um agente (a exemplo, o crime de associação criminosa). 

Como já dito a pouco, a via de regra é a realização do crime por ato 

individual, sendo a conduta típica produzida e o resultado alcançado pela ação ou 

omissão de um único agente. Assim acontece mais comumente. Contudo, a 

complicação na definição da autoria criminosa se dá quando esta é fruto do auxílio 

moral ou material de outrem, ou ainda, realizada em cooperação entre mais de um 

sujeito ou até por um grupo mais extenso de pessoas. Em muitos casos os atos 

dessa associação acaba por ser indispensável para alcance do resultado e, aliás, 

isso tem sido acontecimento frequente na ciência penal, vez que a cada dia se 

reconhece organizações criminosas de toda espécie, bem estruturadas em um 

esquema próprio para cometimento de toda sorte de delitos, ocorrendo essa 

estruturação até mesmo dentro do poder estatal. 

A intervenção de mais de um agente no cometimento de um ilícito penal se 

justifica por diversificados fatores: mais probabilidade no êxito delitivo, maior alcance 

de resultados, melhores chances de garantir a impunidade dos intervenientes, entre 
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outras276. E justamente por essas questões é que definir a autoria exata de um ilícito 

se mostra importante. 

É bem certo que os problemas inerentes ao estudo da autoria na prática de 

crimes estão presencialmente associadas aos chamados crimes unissubjetivos ou 

de concurso eventual, visto que são nesses crimes que, em constância, apresentam-

se as vicissitudes relacionadas à autoria e suas nuances277. 

Nessas circunstâncias penais em que há o envolvimento de mais de uma 

pessoa, é que pairam as muitas divergências doutrinárias e jurisprudenciais, com 

interpretações fundadas em uma gama de possibilidades teóricas que perpassam 

pelas figurações do partícipe e do autor e suas mais diversas possibilidades (ex. 

autoria mediata). 

Não é objeto desse estudo fazer uma análise minuciosa acerca das mais 

diversas conceituações e possibilidades versadas no tema da autoria penal, mas sim 

identificar efetivamente quem pode ser tomado como autor quando se fala em 

crimes contra humanidade, e isso dentro de uma criminosa hierarquia 

organizacional, convencionalmente denominadas de aparatos organizados de poder. 

O âmbito textual destacado nesse estudo é esclarecer quem deve ser 

responsabilizado penalmente diante dos crimes de lesa humanidade. Então, nesse 

debate, o foco de estudo ficará em definir quem é autor em tais crimes, definição 

que partirá da teoria hoje eminentemente aceita: Domínio do Fato e a sua variação, 

o Domínio das Organizações, esta que se formata em um tipo especial de autoria 

mediata. 

Nada obstante, é oportuno, até para bom entendimento do tema, trazer, ainda 

que em resumo, alguns conceitos penais acerca do assunto aqui em comento, como 

forma de contribuição para o escorreito entendimento do tema central do debate. 

 

 

                                                      
276 MACHADO, Renato Martins. Do Concurso de Pessoas: Delimitação entre coautoria e 
participação a partir da teoria do domínio do fato. Belo Horizonte: Editora D´Plácido, 2015. p.28. 
277idem.p.29. 
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3.1 AUTORIA, PARTICIPAÇÃO E CONCURSO DE PESSOAS PARA O 

COMETIMENTO DE CRIMES: conceitos penais indispensáveis para o tema 

Pode-se inferir, de forma bem generalizada, que autor é aquele que realiza 

diretamente os critérios tipificados na norma penal e que detém absoluto domínio 

sobre as ações realizadas para alcançar o resultado. Vale dizer, o autor direciona 

seus atos ao evento delituoso, podendo, isoladamente ou em conluio, executar 

diretamente e por qualquer forma a ação descrita no tipo ou, ainda, bastando deter o 

comando da ação executória278. 

A conduta delitiva não precisa ser necessariamente praticada pelo próprio 

autor. A bem da verdade, não importa se é o autor mesmo quem pratica ou se este 

se utiliza de outrem para a pratica da conduta. Da mesma forma que não é 

necessário que todos os agentes concorram para o delito no exato momento da 

execução do fato279. E são justamente nessas circunstâncias de colaboração para 

ação, divisão de tarefas ou reuniões de condutas, que se convenciona o concurso 

de pessoas. 

A figura da autoria penal no Brasil, passou por várias definições conceituais 

ao longo do tempo de existência da lei penalista, evoluindo para o critério do 

conceito restritivo do autor280 hoje adotado pelo Código Penal desde a reforma de 

1984 281 , ressaltando a acessoriedade (partícipe) para o cometimento do delito, 

contemplando solidamente a coautoria e acatando a figura da autoria mediata. 

No que tange especificamente ao concurso de pessoas, para que se tenha 

essa figuração na prática do delito, há de se verificar a presença de alguns 

requisitos: pluralidade de agentes e de condutas; relevância causal de cada conduta 

para alcance do resultado; vinculo subjetivo entre os agentes; identidade de infração 

                                                      
278 COSTA, Elder Lisboa Ferreira da. Tratado de Direito Penal: historicidade e atualidade do 
penalismo. 2a.ed. Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2017.p.525. 
279ALFLEN, Pablo Rodrigo. Teoria do domínio do fato. São Paulo: Saraiva, 2014.p.27. 
280Conceito restritivo de autor: autor será aquele que pratica a conduta descrita no núcleo do tipo. 
Assim, não são todos os intervenientes do crime que serão classificados como autores. 
281Código Penal Brasileiro-Art.29: "Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas 
a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. §1.º Se a participação for de menor importância, a 
pena pode ser diminuída de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço) §2o Se algum dos concorrentes quis 
participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena será aumentada até a 
metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave”. (BRASIL. Decreto Lei 2848/40. 
Art. 29 do Código Penal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em: 10 fev. 2018). 
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penal282. Então, por esta questão de pressupostos, somente ocorrerá o concurso 

quando duas ou mais pessoas, estando unidas pelo mesmo liame subjetivo, 

realizarem condutas constitutivas para o cometimento da mesma infração penal. 

A questão relevante que evidencia a necessidade de tratar esse tema está 

justamente na imputação da responsabilidade penal a quem atuou para o crime. É 

sabido que usualmente haverá diferença na intensidade de contribuição entre 

aqueles que concorrem para a ação criminosa, sendo por esse aspecto que 

levantam-se as discussões sobre se cada concorrente deve responder por um único 

delito ou se seriam injustos distintos e, se assim o fosse, receberiam então punição 

diferentes283. 

Nessa seara, a legislação penal pátria adotou a teoria monista284 ou unitária285, 

conforme artigo 29 do Código Penal, sendo definido que o "crime é de todos e de 

cada um dos que nele tomaram parte"286. Ou seja, ainda que existam diferentes 

condutas, a unidade do crime permanece. 

Pela teoria monista, entende-se que o delito resulta da cooperação de todos, 

sendo o crime único e indivisível, e a pena aplicada a cada um dos que participaram 

do ilícito penal no limite de sua participação, obedecendo, portanto, o critério da 

individualização da pena. 

Justamente pela obediência na atribuição da pena individualizadamente é que 

emerge a importância de definir quem efetivamente é autor e quem é partícipe, não 

somente por terem contribuído para o delito de maneira distinta entre si, mas 

                                                      
282BITENCOURT, Cezar Roberto.Ob.Cit.p.563-564. 
283JAPIASSU, Carlos Eduardo Adriano; GUEIROS SOUZA, Artur de Brito. Curso de direito penal: 
Parte geral - Arts. 1º a 120. 2ª.ed.Rio de Janeiro: Forense, 2015.pg.343. 
284Duas outras teorias são identificadas pela doutrina: a) teoria dualista, que faz distinção do crime 
praticado pelos autores, do crime que tenha sido praticado pelos partícipes, devendo-se ter punição 
distintas entre um e outro conforme a intensidade de contribuição; b) teoria pluralista, onde as 
infrações penais seriam equivalentes a quantos autores e partícipes houvessem, ou seja, haveria 
uma infração penal para cada um dos agentes. 
Há quem discorde que o direito penal pátrio tenha adotado a teoria monista, acatando a teoria 
dualista, caso de Álvaro Mayrink da Costa - In: COSTA, Álvaro Mayrink. Direito Penal: parte 
geral.vol.2.8ª.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p.1622. 
285Conforme Japiassu e Gueiros Souza: Pode-se concluir que na atualidade o Direito Penal brasileiro 
acolhe a teoria monista temperada ou teoria eclética. Neste sentido, a 1º parte da cabeça do art.29 do 
Código Penal, espelha a teoria monística, mas a sua parte final, bem como seus §§ 1º e 2º, além das 
hipóteses agravantes do art.62, reconhece a teoria dualista no tocante à dosagem da pena de cada 
concorrente.(JAPIASSU, Carlos Eduardo Adriano; GUEIROS SOUZA, Artur de Brito. Ob. Cit. p.345) 
286FEU ROSA, Antonio José Miguel. Do Concurso de Pessoas. In: Doutrinas Essenciais de Direito 
Penal. vol.2.p.25-55.Out. 2010. 

http://www.conjur.com.br/2012-nov-18/cezar-bitencourt-teoria-dominio-fato-autoria-colateral#author
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sobretudo para efetivamente identificar o “quanto” cada um merece ser 

responsabilizado. 

O debate fundamental para o estudo da responsabilização penal para o crime 

cometido coletivamente é de como repartir entre os agentes a carga de resposta 

penal 287 . A questão central do concurso de pessoas, portanto, está relacionada 

diretamente à punibilidade, ou seja, a questão é definir o quantum de pena e qual 

pena cada agente merece receber quando o crime surge a partir da ação ou 

omissão de duas ou mais pessoas. A importância está em estabelecer os autores 

dos delitos realizados com mais de um agente cooperando ou contribuindo para 

execução do injusto penal e qual é o grau de responsabilização que cada indivíduo, 

por sua conduta, deve receber. 

Se é certo que se não houver a conduta humana o crime não se efetivará, 

também é certo que alguns delitos só poderão se consumar mediante contribuição 

de outrem, como também, as condutas nessa contribuição poderão ser mais ou 

menos relevantes, assim como voluntárias ou não, o que justifica, pois, a análise 

individualizada de cada agente na construção do ilícito penal, levando sempre em 

consideração o princípio da culpabilidade que ordena a diferenciação pessoal entre 

os envolvidos na consecução de um crime. 

Salienta-se, com isso, que a adoção da teoria monista representa um 

princípio de justiça, já que disponibiliza aos agentes que concorreram para um 

mesmo crime uma imputação equivalente à atuação de cada um, possibilitando, 

quando da aplicação da pena, uma punição justa e adequada à conduta específica 

de cada indivíduo atuante no delito288. 

Tem-se, como já se disse, que autor é aquele que atua diretamente para 

alcançar o resultado pretendido, logo, não se confunde com a figura do partícipe, tal 

como determina o Código Penal Brasileiro, cujo artigo 29 e parágrafos traz clara 

diferenciação das duas figuras 289 . Em resumo, autor é quem tem interesse no 

                                                      
287BUSATO, Paulo César. Direito penal: parte geral.v.1.São Paulo: Atlas, 2017.p. 674 
288CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal - parte geral (arts. 1º ao 120) - volume 
único.5a ed.: Rev., amp. e atualizada. Salvador: Juspodivm, 2017.p.397-398. 
289Código Penal Brasileiro-Art.29:"Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas 
a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. §1.º Se a participação for de menor importância, a 
pena pode ser diminuída de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço). § 2o Se algum dos concorrentes quis 
participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena será aumentada até a 

https://www.editorajuspodivm.com.br/autores/detalhe/107
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acontecimento e partícipe é quem ajuda no interesse alheio290. 

A lembrar que o direito penal brasileiro adota o conceito restritivo de autor, 

tomando em conta que será todo aquele que realiza a conduta descrita no núcleo do 

tipo penal ou, de forma mais ampla, aquele que detém o domínio das ações. Vale 

dizer, é senhor de sua vontade, dirigindo suas ações, seus atos ou suas ordens em 

direção ao evento criminoso291. Deste modo, os demais agentes que tão somente 

auxiliam, porém não realizam a conduta descrita no tipo penal, ou então não 

possuem o domínio para seguir ou paralisar aquela conduta, serão partícipes. 

Deve-se observar que o partícipe não tem poder na execução do fato típico, 

vale dizer, não tem o domínio final da ação delitiva, mas ajuda moralmente, 

induzindo, instigando ou dando auxilio material ao executor, este sim, o autor do 

evento delitivo. 

O partícipe é elemento nem sempre essencial ao cometimento do crime e 

efetivamente não pratica nenhum ato amoldado ao tipo penal. “Participação é 

sempre participação na conduta do autor” 292 . Ele contribui para o resultado 

realizando alguma conduta acessória, mas ainda assim é aderente ao crime, mesmo 

que acessoriamente e, deste modo, penalmente punível, certo que na maioria das 

vezes de maneira mais branda que os autores conforme orienta a teoria monista 

descrita acima. 

Por lógico que distinguir a atuação penal do autor e do partícipe não é o único 

critério para apontar responsabilidades e atribuir a respectiva pena. A concepção e 

modulação da pena é um tanto mais complexa do que simplesmente declarar que o 

autor "atua mais" e merece pena maior que o participe. Nesse sentido, tendo em 

vista algumas circunstâncias factuais e pessoais, e conforme o caso concreto, é 

penalmente possível elevar a pena do partícipe, como também chegar a uma 

considerável redução na pena do autor. 

                                                                                                                                                                      
metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave”. (BRASIL. Decreto Lei 2848/40. 
Art. 29 do Código Penal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em: 10 fev. 2018). 
290GONÇALVES, Ana Celia. A Teoria do Domínio do Fato no Concurso de Pessoas. In: Teoria do 
Domínio do Fato e a Autoria no Direito Penal. São Paulo: Livraria Paulista, 2004.p.15. 
291COSTA, Elder Lisboa Ferreira da. Ob. Cit.p.525. 
292ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. 
Livro eletrônico. Parte geral. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 4,0 Mb. 
PDF. 1.ed. em e-book baseada na 11.ed.impressa rev. e atual.p.497. 
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Com efeito, o partícipe certamente será alcançado pela lei penal não porque 

sua conduta esteja ajustada fielmente à figura tipificada, mas por ter contribuído 

objetiva e/ou subjetivamente para a ação delitiva, realizando atos sem atributos de 

tipicidade, mas auxiliando para que o delito possa ser praticado por outro, vale dizer, 

pelo autor293. 

Quanto à autoria coletiva, também nomeada de coautoria ou codelinquência, 

os agentes envolvidos no cometimento do delito penal se agregam de forma 

consciente para chegar ao resultado típico, cada um atuando de maneira 

fundamental para realização do fato, estando ausente a relação de acessoriedade 

presente na figuração do partícipe. 

O Código Penal pátrio deixa clara a possibilidade da autoria por mais de um 

agente, sendo viabilizada a responsabilização penal para todos aqueles que 

efetivamente cooperaram para o delito de forma não secundária. Quer dizer, 

qualquer interveniente do fato típico que realiza atos próprios e eficazes para 

alcance do resultado responderá pelo crime como autor, sendo certo que quando a 

consumação do delito é alcançada com contribuição de dois ou mais agentes 

figurado estará o concurso de pessoas na figura da coautoria. 

Na coautoria, ainda que os agentes, em união de vontades, não realizem os 

mesmos atos executórios, suas atuações serão importantes e por vezes 

indispensáveis para consumação do tipo e, por isso, todos respondem pela infração 

penal como autores. A codelinquência configura-se com a junção de autorias, onde 

dois ou mais agentes constituem uma decisão comum para cometimento da infração 

penal e consequente execução das condutas necessárias para atingir o resultado 

pretendido. 

A lembrar que suas condutas não precisam ser iguais, mas os agentes devem 

cooperar ativamente para o resultado. Ou seja, haverá uma divisão de tarefas que, 

realizadas em conjunto, alcançam o resultado pretendido, refletindo o objetivo final 

do grupo, ou seja, a vontade comum dos agentes. 

É em função dessa vontade comum que se completa o crime e também se 

completa a ação de todos os autores individualmente. Cada um dos que cooperam 
                                                      
293PACELLI, Eugênio; CALLEGARI, André. Manual de Direito Penal: Parte Geral.2ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2017.p.256. 
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para o delito deseja e colabora para o resultado, e essa união de vontades é que 

prediz a responsabilização solidária de todos como autores. Todos os que tem 

vontade comum, ou seja, possuem a consciência de contribuir para o delito, serão 

apontados como autores, vale dizer, coautores 294 . Então, o critério da coautoria 

revela uma diversidade de pessoas agindo de forma ajustada em prol do resultado.  

Por fim, nessa temática da autoria penal, em certos casos, poderá ocorrer 

ação de duas ou mais pessoas, porém, nem todas terão os atributos do autor, 

afastando, no caso, a incidência da coautoria, surgindo a autoria mediata. 

A figura do autor mediato aparece quando a conduta típica é realizada, diga-

se, executada por um indivíduo influenciado por outro. O autêntico agente penal se 

utiliza de outrem para alcançar o intento delitivo, sendo certo que autor será aquele 

que utilizou a segunda pessoa como instrumento para chegar ao resultado 

pretendido. Nestes casos, o autor, chamado mediato, age dominando a vontade do 

executor, coagindo ou levando este a erro ou ainda se utilizando de inimputáveis 

para execução do delito. 

Nesse contexto da autoria mediata, surge a figura do “homem de trás”, a 

quem deverá recair a responsabilidade autoral do delito, visto ser este que detém o 

controle sobre o executor imediato, exercendo o domínio do evento delitivo295. O 

homem de trás receberá o atributo de autor porque, tendo influência de qualquer 

forma sobre outrem, deste se utiliza como um instrumento para execução da 

infração penal. 

No caso da autoria mediata mais comum, que aqui se convencionou chamar 

de autoria mediata “simples”296, não ocorrerá a incidência da coautoria por ser autor 

somente aquele que exerce controle sobre o executor. Portanto, este executor, 

repete-se, não responderá pela infração, enquadrado que está na abrangência de 

uma exclusão de punibilidade. Novamente: nos casos da autoria mediata simples, 

                                                      
294FEU ROSA, Antonio José Miguel. Ob. Cit.p.25-55. 
295BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral. vol.1. 23ª.ed.São Paulo, 
Saraiva, 2017. p.570-571.   
296De maneira a facilitar a didática nesse texto, entendeu-se por chamar de autoria mediata "simples" 
aquela que se configura a mais lógica forma desse tipo de autoria onde somente o homem de trás, 
isto é, o influenciador, será tido como autor, ficando o executor ausente de punibilidade. Da mesma 
forma, convencionou-se chamar de autoria mediata "especial", aquela em que o executor direto 
também poderá ser responsabilizado penalmente pelos autos diretamente executados, ainda que 
influenciados pelo homem de trás. 

http://www.conjur.com.br/2012-nov-18/cezar-bitencourt-teoria-dominio-fato-autoria-colateral#author
http://www.conjur.com.br/2012-nov-18/cezar-bitencourt-teoria-dominio-fato-autoria-colateral#author


113 

 

quem responde pela conduta será o homem de trás a influenciar o executor direto, 

este último, impunível, posto ser considerado apenas a "ferramenta" de execução 

em favor daquele. 

Ocorre, porém, que em determinadas situações criminais a autoria mediata 

ganha contornos mais amplos. Em muitos casos, ainda que se tenha presente a 

influência do homem de trás, o executor imediato também emerge como 

responsável pelo ato delitivo. É o caso da autoria mediata “especial”297, ou autoria 

mediata com executor punível298. O executor da ação descrita no tipo, mesmo agindo 

influenciado pelo homem de trás, não terá a seu favor a exclusão da punibilidade. É 

o autor por trás do autor. Ambos, homem de trás e executor, serão considerados 

autores, vale dizer, autor mediato e autor imediato, respectivamente e, por tanto, 

ambos passiveis de responsabilização. 

Essa hipótese da autoria mediata com executor punível é comumente aferida 

nos crimes cometidos por organizações criminosas ou domínios de poder, seara   

propícia ao surgimento dos crimes contra a humanidade, e onde fica bem 

evidenciada a figura do chefe ou organizador ao fundo das condutas praticadas por 

terceiros. É nessa problemática que a definição da autoria pode ser melhor aplicada 

se estudada frente às adequações da Teoria do Domínio do Fato. 

Nesse contexto das doutrinas sobre autoria penal, em complemento, ou 

mesmo detrimento das teorias mais comuns adotadas pela doutrina 299, tem-se a 

Teoria do Domínio do Fato como um excelente critério a ser aplicado quando dos 

estudos sobre autoria e participação, trazendo melhor abrangência na definição das 

variadas forma de autoria, assim como maior nitidez para a figura do autor 

mediato300, esta que é ponto central na delineação do presente texto e, por isso, se 

avança no estudo desta referenciada teoria nos tópicos a seguir. 

 

 

 

                                                      
297Vide nota 296. 
298ALFLEN, Pablo Rodrigo. Ob. Cit. p.27. 
299Vide nota 275. 
300BITENCOURT, Cezar Roberto.Ob.Cit.p.568.  
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3.2 DOMÍNIO DO FATO: criterioso modelo diferenciador da autoria 

Diante das teorias precedentes mostrarem-se incapazes de definir a contento 

todas as nuances sobre a autoria penal, isto porque, detinham-se em conceituar a 

autoria de maneira exageradamente formal ou excessivamente material, ou ainda de 

forma resumidamente objetiva301, a Teoria do Domínio do Fato, ou do Domínio Sobre 

o Fato, conseguiu trazer melhor resultado para a questão, servindo de excelente 

mote de distinção entre participação e autoria. 

A tese em análise, formada como um critério objetivo-final302, atualmente é 

teoria dominante no estudo da autoria e da participação penal, vez que surge como 

um diferenciador importante dessas duas posições quando da assunção de um 

delito, definindo de forma bem consistente suas caracterizações e limites, 

identificando com clareza a atuação do partícipe e de quem efetivamente age como 

autor. A Tese do Domínio do Fato também contribui de maneira consistente para 

esclarecer os moldes da coautoria e da autoria mediata, constituindo-se, com isso, 

teoria primordial para os debates relativos ao tema. 

Se impondo sobre as correntes anteriores, a Teoria do Domínio do Fato, 

mostra certeira construção teórica no âmbito da autoria penal e das especificidades 

daí surgidas, corrigindo, se não completamente, mas a grande parte das limitações 

sobre o tema estudadas até então 303. 

Quanto à sua origem, ainda que não seja consenso, há um caminho 

ligeiramente comum na doutrina apontando que o domínio do fato, como teoria 

penal, teve suas bases nascidas no direito alemão, sendo inicialmente ventilada nos 

trabalhos de Hegler em 1915, no intitulado Die Merkmale des Verbreches (as 

características do crime), onde o doutrinador trouxe estudos a respeito dos 

elementos que compunham a personalidade do agente do delito304. 

Hegler, foi quem primeiro usou o termo "domínio do fato", porém, utilizou a 

expressão como um elemento na figura do sujeito do delito, especificamente no que 

                                                      
301Autoria formal: é autor somente quem realiza o verbo do tipo; autoria material: é autor todos os que 
se inserem na causalidade do fato; autoria subjetiva: a condição de autor partiria da vontade do 
agente.in: JAPIASSU, Carlos Eduardo Adriano; GUEIROS SOUZA, Artur de Brito.Ob. Cit.p.353 
302Idem.p.253. 
303Ibidem.p.353. 
304ROXIN, Claus. Ob.Cit. p.73; ALFLEN,Pablo Rodrigo. Ob.Cit. p.83 
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tange aos requisitos materiais da culpabilidade. Ou seja, em Hegler, somente quem 

atua para o delito com “pleno domínio” é quem poderia ser culpado e penalmente 

repreendido. 

As impressões de Hegler sobre o domínio do fato não possuía a conotação 

que é empregada atualmente, vez que a desenvolveu como um fundamento da 

culpabilidade305. Hegler não a estudou como critério de delimitação da autoria e da 

participação, fundamento efetivamente utilizado quando da aplicação dessa teoria 

nos dias atuais 306. 

Posteriormente, a teoria foi abordada por alguns outros autores, tais como: 

Frank e Goldsmith,1931; Bruns,1932; Lobe, 1933; Von Weber, 1935; Eb.Schimidt, 

1936; Arnold Horn,1938 307 . Todavia, os estudos identificados por esses autores 

formaram conceitos distintos sobre a tese, sendo certo que cada um estabeleceu 

individualmente uma interpretação diversa ao tema, resultando em um histórico 

dogmático discutível, de onde não se obtém um conceito pacífico sobre o estudo da 

teoria em debate308. 

Nesse sentido, bem se observa que nos trabalhos dos autores citados no 

parágrafo antecedente, nenhum deles faz referência ao outro, confirmando, assim, a 

independência de interpretações sobre domínio do fato vindas de cada um daqueles  

doutrinadores, como também se confirma a absoluta diferença de conceitos em seus 

estudos309. 

Ressalva-se, contudo, os esboços de Lobe em 1933, que nitidamente 

abarcou conceitos iniciais sobre o domínio do fato já com a ideia central de servir 

como critério de distinção da autoria e da participação310. 

Ainda que predominantemente a doutrina atual não identifique em Lobe um 

estudo completo a ponto de servir como tese precursora da Teoria do Domínio do 

                                                      
305GRECO, Luis; [et.al.]. Autoria como Domínio do Fato: estudos introdutórios sobre concurso de 
pessoas no direito penal brasileiro. São Paulo: Marcial Pons, 2014.p.21; ALFLEN, Pablo Rodrigo. 
Ob.Cit p.83. 
306ROXIN, Claus.Ob.Cit.p.73 
307 Conforme resume Roxin: Frank e Goldsmith - Limites da Culpabilidade; Bruns - Teoria da 
Adequação; Von Weber - Teoria Subjetiva da Participação; Eb. Schimidt - Teoria da Noção do Dever; 
Arnold Horn - Critério de domínio do Caso.in: CLAUS, Roxin. Ob Cit.p.75-76. 
308ROXIN, Claus. Ob.Cit.p.75-76; ALFLEN, Pablo Rodrigo. Ob.Cit.p.86. 
309ROXIN, Claus.Ob.Cit.76-77 
310MACHADO, Renato Martins. Ob.Cit.p.44.  
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Fato nos moldes do que hoje se aplica, os estudos desse doutrinador permeiam 

importante observação no que tange à figura do autor quando o delito é exaurido em 

concurso de pessoas, trazendo um ponto de ajuda no aperfeiçoamento da ideia 

reitora sobre o domínio do fato311. 

Lobe aponta que a figura da autoria se acende com a junção de elementos 

objetivos e subjetivos envoltos ao agente. Tais elementos, resumidamente e 

respectivamente, são: o “dominar os meios para execução” e o “querer o resultado”. 

Assim, fica certo que o autor penal se contemplará caso dentro da ação delitiva vir a 

possuir ambos os elementos apontados. Em Lobe, o agente possui a vontade de 

cometer o fato e, se possuir o controle executivo sobre a ação, será concebido como 

autor e, por esse ponto, se distinguirá do participe, vez que este, mesmo 

contribuindo para o fato, o faz sem dominar a vontade executiva da ação312. 

A tese de Lobe para aperfeiçoar a autoria se mostra lógica e de um modo 

geral muito similar às outras teses acerca do tema até então desenvolvidas, não se 

observando grandes novidades frente ao que já se tinha de conceitos nesse eixo 

temático. Contudo, há um destaque, e se dá quando Lobe trata da autoria conjunta 

de vários agentes, onde o doutrinador inaugura uma interpretação de particular 

importância. 

Afirma Lobe que a delimitação da autoria entre duas ou mais partes 

contribuintes na execução de um delito está no domínio da vontade que cada um 

dos contribuintes tem em obter o resultado. Para a tese Lobesiana, quando o crime 

é cometido em concurso de agentes, é imprescindível considerar o desejo efetivo 

em cada um dos concorrentes em alcançar o ato. Fora isso, cada agente, além de 

dominar seus atos e sua vontade na contribuição material em prol do evento, deve 

também ter o controle para executá-lo. Em Lobe, cada um dos contribuintes do ato 

possui a vontade de cometer o fato como próprio e possuem o controle executivo 

para chegar ao resultado313. 

Em continuação à trajetória histórica, a dogmática do domínio do fato recebe 

a contribuição de Hans Welzel, já reconhecido por ser o idealizador da teoria finalista 

                                                      
311ROXIN, Claus.Ob.Cit.p.77. 
312Idem, p.78. 
313ROXIN, Claus. Ob. Cit., p.78. 
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da ação 314 . É por esse autor que as definições da Teoria do Domínio do Fato 

começam a ser interpretadas de maneira mais contundente nos moldes de como é 

hoje aplicada, diga-se, como instrumento diferenciador da autoria e da participação. 

Diante da diversidade de teses e da incompatibilidade de conceitos surgidos 

até então, acaba por recair a Welzel, a partir de sua monografia em 1939 intitulada 

Studien zum System des Strafrechts (estudos sobre os sistemas do direito penal), o 

atributo da criação da Teoria do Domínio do Fato na essência de servir como 

mecanismo delimitador da autoria. 

Welzel, partindo do conceito finalista da ação, chega na interpretação da 

autoria pelo domínio final sobre o fato, defendendo que para considerar a autoria de 

um delito, devem ser observadas, além das características do caso, sobretudo, os 

pressupostos do agente, definidos em: pressupostos pessoais, que podem ser 

objetivos (ex.: posição de dever do autor – o soldado) e subjetivos (ex.: intenções 

especiais do autor - vontade de se apropriar de um bem); e pressuposto fático, onde 

o autor é o mestre de sua decisão e senhor de sua vontade para executar a ação 

(domínio sobre o agir)315. 

Observa-se nessa senda doutrinária finalista de Welzel, que o domínio final 

do fato não é o único critério para delimitar a autoria, sendo na verdade um 

pressuposto material para definição do autor, devendo o domínio do fato vir 

associado às questões relacionadas à vontade de realizar o ato (dolo) ou sua 

obrigação de agir em certos casos (obrigação de dever). 

Nesse ponto, interessa observar o enquadramento da culpa e do dolo no 

estudo de Welzel quando de sua análise acerca da autoria. Para este Doutrinador,  

autor de um crime culposo será aquele que pratica uma ação que prejudique o grau 

de cuidado exigido no campo de envolvimento do agente com o fato, produzindo, 

portanto, um resultado não malicioso do ponto de vista da tipicidade. Noutro verso, 

Welzel afirma que nos delitos intencionais o autor será somente aquele que, por 

                                                      
314A teoria finalista, resumidamente, define que a ação humana é a efetivação da vontade de realizar 
algo até o fim, ou seja, agir até alcançar o resultado desejado. Deste modo, os homens, seres 
possuidores de conhecimento e razão, tendo em si a vontade de atingir determinado objetivo, irão 
empregar seus atos a favor de alcançar o resultado, agindo com esse intuito até conseguir chegar ao 
fim pretendido. A finalidade seria, portanto, a vontade que norteia o agir comportamental do homem 
para alcançar o objetivo pretendido. (WELZEL, Hans. Derecho Penal Parte General. Roque de 
Palma Editor: BUENOS AIRES, 1956. Repografia. p.105-116. 
315Idem.p.106. 
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meio de uma atuação com consciência sobre o fim a ser alcançado no evento e com 

ação direcionada ao resultado típico, será o responsável pela realização do fato 

delituoso. 

Então, ao associar a Teoria do Domínio do Fato à sua teoria finalista, de 

modo a criar seu critério de autoria, Welzel edificou que o domínio do fato possibilita 

somente a solução da autoria na prática de crimes dolosos, sendo, portanto, 

inapropriada para expressar a autoria nos delitos culposos. 

Para o doutrinador alemão, não se pode comparar uma ação com vontade 

intencional de obter certo resultado, com uma ação que alcance um resultado 

decorrente de uma situação de negligência ou imprudência. Por força disso, Welzel 

não admite que possa existir a mesma conceituação de autor para os dois tipos de 

delitos, doloso e culposo316. No cerne dos delitos culposos, Hans Welzel atualiza o 

critério para identificar a autoria levando em conta as questões de caráter casuais do 

fato realizado. 

Forçoso perceber que a teoria finalista de Welzel se avizinha à teoria do 

dolo317, levando sua tese até mesmo ser considerada uma evolução desta, tendo 

em vista se firmar no exato contexto de que o autor será aquele que detém a 

vontade na realização do delito318. 

Assim sendo, na seara dos crimes dolosos sob a dogmática de Welzel, a 

autoria estaria afeita em três possibilidades ou espécie: Autoria direta, baseando que 

o delito advém diretamente da ação de quem detém o domínio para execução 

(autoria de mão própria); Autoria mediata ou intelectual, consistente no domínio final 

da ação por parte de quem tem o domínio do querer ou consciência da ação e se 

utiliza de um terceiro como instrumento para execução do delito; e autoria pelo 

domínio funcional do fato, configurada na divisão de tarefas entre agentes com um 

elaborado plano a ser executado por todos na execução do delito (coautoria)319. 

                                                      
316WELZEL, Hans. Derecho Penal Alemán. 11. ed. Traducción. Bustos Ramírez y Sergio Yánez 
Pérez. Santiago do Chile: Editorial Jurídica de Chile, 1993, p.143. 
317Teoria do dolo, em resumo: o autor não tem outra, senão a plena vontade de realizar o delito. 
Autor é quem prevê e deseja alcançar o resultado e tem consciência de vontade para isso. 
318ROXIN, Claus.Ob.Cit.p.80. 
319ROXIN, Claus.Ob.Cit.p.80-81.;ALFLEN, Pablo Rodrigo.Ob.Cit.p.141;  
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A autoria direta já se define na ideia geral que Welzel tem sobre a Teoria do 

Domínio do Fato. O Doutrinador traduz o pensamento de que o resultado 

alcançando pertence à pessoa que o realiza, posto que é ela quem regula e conduz 

os acontecimentos e ações conforme sua vontade, sendo o resultado alcançado 

uma obra sua. Considera que se há no agente a vontade de cometer o ato como 

próprio, já pressupõem que esse ato seja seu, seja objetivamente seu320. 

A outro tanto, é de observar que somente se concebe a autoria direta quando 

estiverem presentes todos os pressupostos objetivos e subjetivos relativos ao autor 

e ao tipo penal a ser averiguado. Para Welzel, a autoria direta se concretiza tão 

somente quando o agente preencha todos os requisitos atinentes ao delito: possua o 

pleno domínio sobre a sua vontade e concentre total domínio sobre os atos de 

execução das etapas que levam ao resultado, o que permitirá dizer que tal agente 

possui total domínio sobre o fato321. 

No âmbito do concurso de pessoas, isto é, do cometimento do delito de forma 

colaborativa com dois ou mais agentes contribuindo para o resultado, precisamente 

no quesito da coautoria, tem-se regularmente que cada coautor contribui em uma 

parte da ação visando alcançar o resultado, onde cada um deles terá o domínio 

sobre a parte atinente à sua contribuição. Conforme a tese desenvolvida por Welzel, 

sendo alcançado o resultado pretendido, é considerável afirmar que cada coautor 

possuía o domínio final sobre toda a ocorrência delituosa. 

Todavia, a tese esbarraria na avaliação do agente colaborador no tocante à 

medida de sua contribuição, a fim de diferenciá-lo como um figurante partícipe ou se 

efetivamente um coautor. Esse problema surge especialmente a partir da concepção 

de que o coparticipante não possui de forma concreta todo domínio da ação, mas 

tão somente exerce domínio sobre seu ato322. 

Contudo, nesse contexto da tese finalista de ação trazida por Welzel, e tal 

como já visto nos preâmbulos desse texto, o partícipe é quem auxilia, instigando ou 

induzindo o autor, e domina apenas os atos de sua parte contributiva, que se sabe, é 

acessória. Com efeito, quem apenas colabora, ou seja, não atua diretamente na 

                                                      
320ALFLEN, Pablo Rodrigo. Ob.Cit. p.87-89. 
321Idem.p.91. 
322MACHADO, Renato, Martins.Ob.Cit.p.160. 
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finalização da ação, terá limites no domínio sobre o fato como um todo, em vista que 

seu poder de domínio estará restrito ao contorno de sua coadjuvante contribuição. 

A participação, chamada por Welzel de autoria secundária 323 , portanto, 

sempre será vinculada a uma vontade alheia. Ou seja, quem auxilia ou instiga 

fomenta o propósito criminal do autor principal, este que efetivamente terá sobre sua 

tutela e vontade o domínio final e a decisão de realização do delito, recaindo, 

portanto, exclusivamente sobre este a responsabilidade pela execução e 

consumação do fato delituoso324. 

Por outro cerne, Welzel identifica que em sendo tomada por todos a decisão 

de agir em conjunto, atuando em conluio na preparação da ação delituosa, o 

universo de coparticipantes passa a ter o domínio não somente da ação individual 

que lhes cabe, mas também sobre a integralidade de todo o ato, sendo relevante 

para isso que todos tomem a decisão de executar o fato, ainda que o façam em 

ações individualizadas, mas de forma conjunta para o objetivo final325, sem descurar 

que esta ideia se aplica tanto a quem realiza os atos pertinentes à execução, quanto 

atos preparatórios ou de apoio, bastando que possuam, igualmente, o domínio pleno 

de sua vontade e de seus atos326. 

Desta maneira, cada um dos coautores estará subjetivamente anuindo com a 

decisão para realização do fato, isto é, terá junto com os demais coautores a 

vontade absoluta e objetiva de atuar na realização voluntária e finalista da ação 

executória do delito. Na coautoria, então, o domínio do fato é comum, estando sob a 

tutela de vários agentes327. 

Portanto, no cerne da teoria finalista de Hans Welzel, aquele que detém o 

domínio do fato se define na figura do autor, e inexistindo o domínio por parte do 

agente, restaria configurado o participe. Nesta feita, a essência da coautoria é o 

coautor dominar finalisticamente o fato como todo328. Cada coautor é codecisor, e a 

partir de suas contribuições dominam a finalização do resultado. 

                                                      
323WELZEL, Hans. Estudios de Derecho Penal.Ob.Cit.p.117. 
324MACHADO, Renato Martins.Ob.Cit.p.161. 
325WELZEL, Hans. Estudios de Derecho Penal. Ob.Cit.p.96-98. 
326ALFLEN, Pablo Rodrigo. Ob.Cit.p.93. 
327WELZEL, Hans. Derecho Penal: Parte General.Ob.Cit.p.113. 
328MACHADO, Renato, Martins.Ob.Cit.p.160. 
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No que atine à autoria mediata, Welzel informa ser perfeitamente viável que 

recaia autoria a quem não realize diretamente os atos executórios. Todavia, para a 

tese Welziana, somente se permite a autoria ao homem de trás quando o executor 

direto não possua o domínio dos atos executórios, caso contrário, este deverá ser 

considerado efetivamente o verdadeiro autor. 

Nessas bases da teoria finalista, a figura do autor mediato, especificamente 

no contexto da indução do executor, conforme Welzel, haverá uma impropriedade 

de se admitir a existência de um autor por trás se o executor tem domínio sobre o 

fato, ainda que induzido. Welzel pensa ser inviável considerar autor aquele que 

somente induz quem efetivamente atua diretamente na execução do delito, isto 

porque, aquele que induz não exerce vontade e tão pouco age na execução, estas 

que são características próprias da autoria. Quem induz, é apenas um indutor329. 

Ressalva-se, contudo, que Welzel aponta cabimento da autoria mediata nos 

casos em que o homem de trás venha intencionalmente conduzir o executor a erro, 

sendo este o caso de exceção para caracterização da autoria mediata sob as 

bases da teoria finalista Welziana330. 

Assim, fica claro em Welzel, que a figura do autor mediato restará presente 

tão somente quando o executor, sem plena consciência, age influenciado em erro 

por quem detém a dominação do fato como um todo, ou quando, mesmo que o 

executor se veja consciente, este pratica determinada ação onde não reste 

presentes os pressupostos subjetivos especiais do delito ou lhe falte algum tipo de 

qualificação específica exigida no tipo, recaindo, assim, a caracterização da autoria 

sobre o homem de trás da execução331. 

Com amparo, em torno das três possibilidades ou meios de autoria trazidas 

pela teoria finalista de Welzel, este definiu o autor como aquele que tem o domínio 

final do fato, aquele que domina a decisão, quem detém o poder para execução do 

delito. Em suma, o autor final é o senhor da ação, é quem rege com o animus 

necandi a ocorrência do fato. 

                                                      
329ROXIN, Claus Ob.Cit.p.81. 
330Idem 
331ALFLEN, Pablo Rodrigo. Ob.Cit. p.94-96. 
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Na senda histórica da Teoria do Domínio do Fato, após os assentamentos 

finalistas de Welzel, cabe mencionar as concepções de Reinhard Maurach, 

alvejando desde logo que este doutrinador, tal como já definido nas bases da teoria 

finalista, também emprega o domínio do fato somente na inserção dos crimes 

intencionais. Maurach entende que nos delitos culposos restará ausente a vontade 

de executar o delito332 e, portanto, igualmente ausente estará o domínio do fato 

sobre a execução do resultado. Portanto, em Maurach, como também em Welzel, a 

autoria direta se esculpe quando para o agente houver o domínio do curso da ação 

típica aliado à vontade de dominar o fato333. 

Maurach entende o domínio do fato abarcando a vontade do agente, no que 

ele entende como “deter nas mãos” o curso da ação delitiva. Autor é aquele que por 

“ter nas mãos” o poder de iniciar e continuar, ou mesmo impedir a ação delituosa por 

sua própria vontade, domina o fato até a execução final do tipo penal. Para Maurach, 

o autor tem em mãos o curso do delito, ao contrário do participe, que não possuindo 

nenhum domínio sobre o fato típico, domina unicamente sua vontade de contribuir 

ou não para o evento334. 

A diferença entre Welzel e Maurach que efetivamente merece destaque para 

o debate aqui proposto, se dá na esfera da autoria mediata e da coautoria, 

porquanto, embora nas teses de cada um desses doutrinadores estejam tais formas 

de autoria ligeiramente parecidas, guardam certa distinção entre si. 

No que tange à autoria mediata, Maurach diz ocorrer quando o homem de 

trás se utiliza de indivíduo incapaz ou sem conhecimento da ação dolosa que pratica 

para servir-lhe como agente executor, ou ainda, levando esse executor a erro, o que 

não foge muito da linha debatida por Welzel. Contudo, ao inverso do que propugna a 

tese Welzeliana, Maurach aceita que a autoria mediata ocorra ainda que o agente 

instrumento, isto é, o executor, venha atuar dolosamente, atendendo à ideia de que 

                                                      
332Para Maurach, “a ação provocadora de dano culposo ao bem jurídico só poderá ser imputada ao 
agente como própria quando ele, com seu comportamento descuidado e de acordo com as normas 
vigentes, tenha criado um risco que se materializou em uma concreta lesão ao bem 
jurídico”.(MACHADO, Renato Martins.Ob.Cit .p.173). 
333ROXIN, Claus. Ob.Cit .p.81. 
334MACHADO, Renato, Martins.Ob.Cit.p.318. 
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o homem de trás tem o fato sob sua gerência exercendo gestão sobre o executor e, 

assim, também detém nas mãos o domínio do fato335. 

Quanto à coautoria, os critérios trazidos por Maurach, se ampliam em 

comparação a Welzel. Para aquele, a coautoria restará configurada mesmo que não 

haja acordo ou cooperação prévia entre os vários agentes e mesmo que a 

contribuição seja de pequena monta e ainda que se dê na fase de preparação, 

necessitando apenas que o resultado seja alcançado a partir das ações de cada um 

dos agentes contribuintes336. 

Noutra esfera de configuração distintiva da coautoria em Welzel e Maurach, 

este entende a concretização ainda quando determinado agente não contribua 

diretamente na ação delitiva, bastando que atue governando dominantemente o 

desenrolar das ações em prol de realização do fato337. Muarach acata a viabilidade 

da autoria intelectual, definindo que também será coautor aquele que dirige os atos 

em direção à realização do fato. Ou seja, a autoria recairá sobre aquele que, mesmo 

sem atuar com as próprias mãos, administra o curso da ação338, como no caso dos 

crimes de mando, onde será autor (coautor) quem contrata e paga ou faz promessa 

de pagamento de terceira pessoa para atentar contra a vida de alguém. 

Seguindo o caminho dogmático da teoria do domínio do fato, e apesar da 

grandiosa importância dos estudos de Hans Welzel e as contribuições de Maurach e 

Lobe, tem-se como maior contribuição ao tema as ideais trazidas por Claus Roxin 

em 1963339, a partir da sua monografia “Täterschaft und Tatherrschaft” (Perpetração 

e tirania), posteriormente traduzida para o espanhol e editada em Madri como 

“Autoria y Dominio Del Hecho em Derecho Penal” (autoria e dominio do fato em 

direito penal)340. 

Em Roxin, apesar de seu estudo trazer considerável herança das concepções 

de Welzel, não se vê em sua tese uma continuação da teoria finalista, mas sim uma 

tese nova, com contribuições ímpares acerca do tema, demonstrando considerações 

                                                      
335ROXIN, Claus. Ob. Cit.p.82-83; ALFLEN, Pablo Rodrigo. Ob.Cit.p.98. 
336ROXIN, Claus. Ob. Cit.p.82. 
337ALFLEN, Pablo Rodrigo. Ob. Cit.p.97. 
338ROXIN, Claus. Ob. Cit.p.83. 
339GRECO, Luis;...[et.al]. Ob.Cit.p.15-19 
340ROXIN, Claus.Ob.Cit.p.84. 

http://www.beck-shop.de/Roxin-Taeterschaft-Tatherrschaft/productview.aspx?product=15361747
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inéditas no cerne da distinção entre autor e participe, auferindo, assim, grande 

relevância no seio dos estudos da autoria penal341. 

A partir das formulações de Claus Roxin sobre a teoria do domínio do fato, se 

vê melhor as distinções entre autoria e participação e, por conseguinte, maior 

clareza na compreensão da coautoria. Isto porque, a ideia de considerar autor 

aquele que domina o acontecer típico, até então timidamente insinuada pelos 

estudos antecedentes, encontrou na dogmática de Roxin um ponto de definição342. 

Claus Roxin de pronto anuncia que “El autor es la figura central del acontecer 

en forma de acción”343. Ou seja, o autor é o marco central da fato típico. É aquele 

que tem em mãos o poder sobre o fato, diga-se, é quem desempenha a atuação 

determinante, decisiva, para a execução do delito. 

Deve-se alertar na tese de Roxin, que o critério do domínio do fato não se 

destina a resolver problemas em todas as espécies de delitos, e essa 

inadmissibilidade se dá tanto pela espécie de crime, quanto pela volição do agente, 

confirmando, igualmente seus antecessores, que o domínio do fato não pode ser 

encarado como o único critério para delimitar a autoria em qualquer caso penal, e 

tampouco encerrar que em todos os tipos criminais o autor será, definitivamente, a 

figura central do delito penal. 

Similarmente aos doutrinadores anteriores, Roxin não admite o domínio sobre 

o fato servindo como critério de definição da autoria estando-se à frente de um delito 

culposo. Nesse tanto, ao definir o autor como a figura central do delito, vale dizer, 

aquele que domina o fato, Roxin ensina ser esse critério suficiente para determinar 

quem é autor somente quando se enfrenta a questão diante de crimes comissivos 

abarcados com o dolo. 

Além dos crimes culposos, Roxin afirma que o domínio do fato também não 

se presta a solucionar as questões da diferenciação da autoria em todos os tipos ou 

espécie de infrações penais dolosas. Entende que além do domínio do fato, existem 

                                                      
341MACHADO, Renato ,Martins.Ob.Cit.p.318. 
342Além de Welzel, Lobe e Maurach, ressalta-se ainda as contribuições para o tema de autores 
anteriores à teoria de Roxin, no que ele mesmo chama de "representantes de la teoría del dominio del 
hecho en la atualidad: Gallas, Richard Lange, Niese, Sax, Busch, Von Webber, Less, 
Jescheck.in:ROXIN, Claus.Ob.Cit.p.80-92.   
343ROXIN,Claus.Ob.Cit.p.42. 
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dois outros critérios de diferenciação da autoria para delitos dolosos: pela violação 

de um dever especial e pela exigência da prática do delito por autor certo e 

especifico. 

Como dito, a tese trazida por Roxin adéqua a definição de autoria somente 

nos tipos penais cujo o domínio do ato é imprescindível para consumação. Então, 

em resumo, caberá aplicação da teoria de Roxin apenas nos crimes comissivos 

dolosos (ex.: homicídio), não sendo apropriada para servir de critério diferenciador 

de autoria nos delitos próprios (batizados por Roxin como delitos de dever - ex.: 

peculato) e nos chamados delitos de mão própria (ex.: falso testemunho). 

Em sua obra, Roxin desenvolveu a teoria incorporando três formas ou 

variações teóricas do domínio sobre o fato como fundamento para autoria344: domínio 

da ação (autoria direta ou imediata); domínio da vontade (autoria mediata ou 

indireta); domínio funcional (coautoria)345. 

Quanto ao domínio da ação ou, como se refere Roxin, realização do tipo com 

própria mão de forma dolosa e livre, se trata do caso da autoria em sua forma mais 

simples e comum. O próprio doutrinador anui ser este o tipo de autoria de mais fácil 

configuração, ocorrendo quando o próprio indivíduo interessado no acontecer 

delituoso realiza o núcleo elementar do tipo penal. 

É autor aquele que comete o ato por si mesmo. O indivíduo, por meio de sua 

própria conduta, realiza todos requisitos do delito346. Nessa esfera, será autor quem 

direta, pessoalmente (imediatamente), age em prol da execução do delito, estando 

sua atuação em estreita consonância com a descrição formal do verbo descrito na 

norma penal, ficando sobre sua única e exclusiva vontade e responsabilidade o 

controle dos atos para concretizar ou não o fato típico. 

Fácil perceber que esse domínio da ação, isto é, o agir em prol da ação, não 

pode estar eivado em nenhuma forma de influência ou coação. Deve a ação do 

                                                      
344JAPIASSU e GUEIROS SOUZA indicam ainda haver uma quarta forma de fundamentação: seria o 
Domínio pela Fonte de Perigo. Todavia, partindo-se da própria obra de Roxin, e comparando-a com 
doutrina majoritária, há de se considerar somente as três fundamentações citadas no texto, sem, por 
lógico, desmerecer a contribuição de Gueiros e Japiassú nessa fundamentação que eleva e amplia a 
Teoria do Domínio do Fato.(JAPIASSU, Carlos Eduardo Adriano; GUEIROS SOUZA, Artur de Brito 
Ob Cit., p.357-358) 
345ROXIN, Claus. Ob Cit., p.113-294. 
346ALFLEN, Pablo Rodrigo. Ob Cit., p.112. 
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agente ser completamente realizada de própria vontade (dolosamente e livre), ter ele 

mesmo, o autor, o domínio do que faz em favor do acontecer delituoso. É o que 

prescreve e é exigido pela teoria para se vislumbrar a autoria pelo domínio da ação. 

Desse modo, simples afirmar que será considerado autor aquele que "com as 

próprias mãos" e sem nenhuma forma de interferência jurídica penalmente 

relevante, domina a ação descrita no tipo. Igualmente fácil definir por esse critério, 

que quem concorre no evento, mas não ostenta tal condição de dominação, será 

participe347. Quem não realiza com as próprias mãos a totalidade dos elementos do 

tipo, mas tão somente alguns desses elementos, não pode ser considerado autor348. 

No que se refere ao domínio da vontade, subcorrente teórica do domínio do 

fato349, Roxin define que haverá um indivíduo usando outrem para cometimento do 

delito. Será autor quem não executa com as próprias mãos os atos do tipo, porém, 

detendo influência sob o terceiro, se vale deste como um instrumento para execução 

do tipo penal. 

Veste-se o caso da chamada autoria mediata, onde uma outra pessoa irá 

realizar os atos próprios do núcleo do tipo influenciado por aquele que será o real 

autor, este que domina mediatamente aquele, aparecendo como “homem de trás” e 

sem exercer diretamente a conduta executória. 

Tal configuração do domínio da vontade estaria comumente visível nos casos 

de coação, no uso de inimputáveis, no erro essencial e também nos chamados 

aparatos organizados de poder. Nos três primeiros casos, o executor atuaria sem 

deter o domínio da ação, seja por absoluta impossibilidade de poder exercê-la (caso 

da coação), seja pela impropriedade de reconhecer a existência do delito (casos de 

erro) ou de saber distinguir a proibição da ação (casos de inimputáveis)350. A quarta 

possibilidade se dá nos estritos casos de influência sofrida em meio à organização 

hierarquizada da qual o indivíduo faça parte (aparatos de poder). 

No caso do domínio da vontade por coação do homem de trás sobre o 

executor, a responsabilidade da autoria recairá sobre aquele, posto, o homem da 

                                                      
347JAPIASSU, Carlos Eduardo Adriano; GUEIROS SOUZA, Artur de Brito.Ob Cit., p.355. 
348ALFLEN, Pablo Rodrigo. Ob Cit., p.114. 
349JAPIASSU, Carlos Eduardo Adriano; GUEIROS SOUZA, Artur de Brito.Ob Cit., p.355.  
350Idem.p.356. 
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frente, executor, coagido que está, não ter condições de determinar suas ações com 

vontade própria. 

Deve-se, no caso concreto, delimitar o grau de pressão coatora a que estará 

submetido o homem da frente, a ponto de realmente não poder agir de outro modo 

senão aquele que leve ao delito. Tal aferição não se define objetivamente com a lei, 

portanto, sua “medição” fica inerente a cada caso, sendo certo que meras ameaças 

abstratas não bastam para inferir um estado de coação, assim como a mera 

instigação, de igual modo, também não poderá servir como motivo exculpante para o 

executor. 

Aliás, Roxin bem estabelece que nos casos de coação, somente quando 

houver efetivamente a concreta e bem definida responsabilidade do homem de trás 

pelos atos praticados, é que seria possível isentar o executor351. Conquanto, não 

parece viável existir coação sobre a vontade do executor quando este tem exata 

noção do que está fazendo ou tem condições para agir de outro modo. 

Quanto à possibilidade do erro como figuração da autoria mediata por 

domínio da vontade, Roxin aponta que poderá ocorrer nas mais diversas 

possibilidades conceituais ou graus de erro352. O executor atua sem ter exata noção 

da ilicitude de seu ato ou atua limitado no grau de alcance de sua ação. 

Quando se fala do executor agindo em erro, observar-se-á ausência da 

coação pelo homem de trás. Este efetuará o controle dos fatos e, portanto, controle 

nas ações do executor, vislumbrando-se que este desconhece a irregularidade do 

ato. 

Roxin demonstra que na hipótese do homem de trás levar o homem da frente 

ao cometimento de uma ação que este desconheça a ilicitude ou ainda o limite no 

saber da ilegalidade, o dominador será responsável penal pelo ato do executor. 

Ressalta, entretanto, a possibilidade do erro não excluir totalmente a culpa ou 

                                                      
351GRECO, Luis; [et.al]. Ob.Cit.p.26. 
352"O primeiro, quando o instrumento atua sem dolo. O segundo, quando o executor, apesar de atuar 
dolosamente, encontra-se em erro de proibição causado pelo homem de trás. O terceiro, quando o 
autor imediato, embora pratique uma ação típica e antijurídica, encontra-se em circunstâncias 
capazes de excluir sua responsabilidade. O quarto, quando o executor é jurídico-penalmente 
responsável por seu ato, mas o homem de trás enxerga a forma e a medida da lesão melhor do que o 
autor imediato". (SOUZA SANTOS, Humberto. Autoria Mediata Por Meio de Dependência Estrutural 
Econômico-Profissional no Âmbito das Organizações Empresariais. In: Revista Brasileira de 
Ciências Criminais.vol.117.p.91-138.Nov-Dez.2015. 
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mesmo o dolo do executor, vindo a ser responsabilizado tanto o homem de trás, 

quanto o homem da frente, como nos casos do erro de pessoa ou erro na 

quantidade do injusto, figurando, no caso, a coautoria353. 

No que tange o domínio da vontade no caso de executor inimputável ou semi-

imputável, a responsabilidade será do homem de trás em decorrência da 

incapacidade de discernimento do executor ou de sua capacidade reduzida de 

entender o fato ou de resistir a ele. 

Roxin define ainda, que quando o homem de trás se utiliza de um instrumento 

com ausência de capacidade ou com ela diminuída, a autoria mediata viria de uma 

mistura de erro e coação, devendo-se observar as mesmas regras do domínio do 

fato decorrente dessas duas formas. Isto porque, no executor inimputável, lhe falta o 

discernimento sobre a proibição da ação (erro) ou lhe falta capacidade de resistir às 

instruções do homem de trás, ainda que sem ameaça (coação)354. 

Noutra viabilidade do domínio do fato pelo domínio da vontade, portanto, 

autoria mediata, Roxin aduz sua ocorrência no âmbito dos aparatos organizados de 

poder (organizações com intuito criminoso). Esta tese foi sua mais marcante 

inovação na análise da autoria, e será objeto de estudo em tópico especifico deste 

texto, entretanto, adianta-se que nestes casos, a autoria pelo domínio do fato 

aparece quando o indivíduo, estando em posição de comando em estruturadas 

organizações, se utiliza desse aparato para ordenar que comandados executem 

delitos, figurando, pela sua posição no contexto organizacional, como autor mediato 

dos fatos que ordenou, no entanto, não ausentando os executores de igualmente 

serem responsabilizados. 

Resumindo o domínio da vontade sob ótica de Roxin, tem-se que o domínio 

sobre o fato se efetiva quando o homem de trás, autor mediato, controla aquele que 

executa materialmente o delito. Observe o que já se explanou: aquele que sujeita a 

vontade de terceiro à sua, será autor criminal, e o executor, a depender do caso, não 

será responsabilizado, ficando sua responsabilização penal restrita aos casos dos 

delitos praticados no âmbito das ações dos aparatos organizados de poder. 

                                                      
353GRECO, Luis;...[et.al]. Ob.Cit.p.26. 
354SOUZA SANTOS, Humberto.Ob. Cit. p.91-138. 
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Quanto ao domínio funcional, Roxin esclarece serem os atos realizados em 

uma ação ajustada, coordenada entre duas ou mais pessoas, dividindo tarefas e 

contribuindo, juntas, para a realização do ato delituoso. É a coautoria propriamente 

dita, e inicialmente até se assemelha com as definições de Welzel, contudo, em 

Roxin, para ser considerada a coautoria, deverá haver planejamento e execução em 

conjunto e ocorrer a realização de uma prática imprescindível para conclusão do 

fato, não sendo satisfatório considerar como coautoria uma ligeira contribuição na 

elaboração do delito, tal como entendia Welzel. 

Na esfera da tese Roxiniana, é necessário a existência de uma vontade 

delitiva comum, além de exigir-se que todos os agentes realizem a ação em junção 

de acordos e em prol do delito. Cada um exercendo uma ação com atribuição certa 

e específica, sem necessidade de hierarquia ou subordinação entre os agentes. 

Para Roxin, as ações de contribuição do coautor, podem nem sequer se amoldar ao 

núcleo do tipo, porém devem ser essenciais para consecução do delito. 

Haverá, no caso, uma divisão de tarefas entre os agentes, e todos com 

domínio funcional sobre sua parte na consecução da ação, inferindo-se, nesse 

sentido, que nenhum será instrumento do outro. De outra banda, deverá estar 

ausente qualquer tipo de influência de uns sobre os outros, de forma que a 

consumação do acontecer criminoso terá sido consequência do domínio do fato de 

cada um dos agentes sobre suas condutas individuais, que ao fim, objetivam um 

desejo comum. 

Noutro aspecto, não se mostra admissível o domínio funcional do fato, diga-

se, a coautoria, se os sujeitos, atuando para um mesmo objetivo, não tem ciência 

um dos outros. Assim como, igualmente inadmissível, quando, ainda que com 

conhecimento uns dos outros, o trabalho não é comum ou não se destine ao mesmo 

fim objetivo355. 

                                                      
355SOUZA SANTOS, Humberto. Ob Cit., .2015. p.91-138. 
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Pela lógica do domínio funcional do fato, em resumo, será autor todo aquele 

que produz uma ação necessária para o plano global e desde que o faça 

predisposto à resolução delitiva comum a todos356. 

A partir dessas explanações e com o deslinde das três formas de domínio do 

fato apresentadas, pode-se acordar que Claus Roxin concebe um conceito primário 

de autor, que relembra-se, é tido como figura central do fato típico. Importa, nesse 

sentido, que a definição de autoria pelo eixo Roxiniano não se amolda a todos os 

tipos penais, mas unicamente nos delitos em que haja exercício pleno do domínio do 

ato pelo autor, significando isso, como já se disse acima, que a tese de Roxin se 

aplica tão somente aos crimes comissivos dolosos357. 

Conclui-se, então, que o domínio do fato pressupõe o controle final do ponto 

de vista subjetivo. Mas não só isso, também pressupõem que a posição objetiva do 

sujeito defina efetivamente o domínio sobre as circunstâncias do ato. Logo, tem-se 

que o autor não será tão somente aquele que realiza a conduta típica, mas também 

aquele que se vale de terceiro como instrumento meio para realizar a infração penal, 

ou ainda aquele que detém a gestão intelectual e controle das ações delitivas358. 

Quanto à participação, Roxin parte da concepção de que será participe 

aquele que contribui para o fato de forma secundária, com a ausência de elementos 

que determinam a figura da autoria, estas, já definidas pelo doutrinador, como ter 

algum tipo de domínio sobre o fato. Essa concepção de Roxin pode ser facilmente 

deduzida a partir da afirmativa trazida por Japiassú e Gueiros Souza: “o autor 

domina a realização do fato típico, controlando a continuidade ou a paralisação da 

ação típica; o participe não domina a realização do fato típico, não tem controle 

sobre a continuidade ou paralisação da ação típica”359. 

                                                      
356FELICIANO, Guilherme Guimarães. Autoria e Participação Delitiva: da teoria do domínio do fato à 
teoria da imputação objetiva. In: Doutrinas Essenciais de Direito Penal. vol.2. p.1305-1329. Out., 
2010. 
357A lembrar, por admiração ao debate: Crime comissivo é quando o agente pratica uma ação 
proibida pela norma (ex: subtrair objeto alheio). Por sua vez, o crime omissivo se partilha em próprio e 
impróprio. Omissivo próprio acontece mediante simples omissão daquele que teria o dever de agir, ou 
seja, o agente não obedece o mandamento da norma (ex: omissão de socorro); O omissivo impróprio, 
também observado como comissivo por omissão, se reflete quando o agente que deveria atuar 
impedindo um resultado que ele devia e podia evitar, não o faz, assim, o agente responderá pelo 
crime por não ter evitado o resultado (ex: o bombeiro que não presta socorro ao ver o afogamento 
acontecendo). 
358FELICIANO, Guilherme Guimarães.Ob.Cit.p.1305-1329. 
359JAPIASSU, Carlos Eduardo Adriano; GUEIROS SOUZA, Artur de Brito. Ob Cit., p.334. 
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É bem claro que a teoria do domínio do fato pela visão de Claus Roxin, 

apruma de maneira exemplar a distinção entre autor e partícipe, ressaltando que 

esta teoria não se prende em determinar se haverá ou não punição para os agentes 

ou qual grau de punição receberão, mas tão somente se a responsabilidade penal, 

caso ocorra, recaia para quem é efetivamente o agente envolvido no fato e se este 

deverá receber a comenda repressiva na condição de autor ou de partícipe. 

Portanto, a concreta indagação respondida pela Teoria do Domínio do Fato se 

define em distinguir autoria e participação, fundamentando, assim, um conceito não 

unitário e/ou extensivo, mas um conceito diferenciador e restritivo de autor360. 

No Brasil, tem-se em Nilo Batista os primeiros passos para introdução da 

Teoria do Domínio do Fato nos debates jurídicos pátrios, isto, a partir de sua obra 

denominada “Concurso de Agentes”361, com primeira edição em 1979, de onde se 

desprende que o penalista brasileiro segue o sentido dos conceitos trazidos por 

Roxin. 

Não obstante os ensinamentos de Batista na doutrina brasileira ainda na 

década de 70, o tema só começou a despertar interesse mais abrangente na 

comunidade jurídica pátria em 2013 com o desenrolar da ação penal 470 (caso 

mensalão) 362 , processo muito debatido por se tratar do julgamento do maior 

esquema de corrupção brasileiro até então desvelado. 

Aquela ação penal tramitada no STF, embora lá a teoria tenha sido 

erroneamente interpretada, acabou por trazer um interesse geral sobre o emprego e 

uso desse funcional critério de distinção entre autoria e participação, sobretudo pela 

jurisprudência que passou a olhar com mais interesse para as possibilidades de 

julgamento e análise da autoria a partir dessa tese. 

Nos dias atuais, todas as obras de direito penal trazem explanação da Teoria 

do Domínio do Fato, e seus doutrinadores não somente apontam a teoria como um 

dos instrumentos diferenciadores da autoria e participação, mas tratam o tema como 

                                                      
360GRECO, Luis;...[et.al.]. Ob Cit., p.22. 
361 BATISTA, Nilo. Concurso de Agentes: uma investigação sobre os problemas da autoria e 
participação no Direito Penal Brasileiro.3.Ed.Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2005. 
362 Para entender o caso mensalão (Ação Penal 470 - STF), sugere-se consulta à: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticianoticiastf/anexo/relatoriomensalao.pdf>; também, sugere-se 
a obra: JAPIASSU, Carlos Eduardo Adriano; GUEIROS SOUZA, Artur de Brito. Ob Cit., 2015.pg.362-
366. 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticianoticiastf/anexo/relatoriomensalao.pdf
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eficaz ferramenta dessa diferenciação. Igualmente assim, tem seguido a 

jurisprudência. 

Certo é que a Teoria do Domínio do Fato e seus sucedâneos alcança 

excelente resultado na distinção entre autores e partícipes, trazendo importante 

incremento para o estudo da responsabilização penal, especialmente quando 

envolve o cometimento de crimes que perpassam pelo envolvimento de estruturadas 

organizações, os chamados aparatos de poder, cujos delitos dali oriundos 

contemplam características e modo de operação muitas vezes de difícil identificação 

e, consequentemente, de entrave para a abrangência da responsabilização penal, 

especialmente quando se pretende aplicar tão somente a letra da lei criminal e, por 

isso interessa aqui o seu debate. 

A Teoria do Domínio do Fato em algumas circunstâncias, ainda carece de 

mais inserções doutrinárias, como nos casos de crimes que apresentam um tanto 

mais de especificidade, como o são os crimes contra humanidade. 

Quando se fala de crimes contra a humanidade, estes, via de regra cometidos 

a partir de grupos organizados e oriundos da ação do próprio Estado, se apresentam 

com situações penais complexas no que atine à identificação sobre a quem deve 

recair a responsabilidade por tais delitos e, neste sentido, há de se buscar 

mecanismos que ajudem nessa complexidade. Por esse aspecto, a Teoria do 

Domínio do Fato, precisamente na hipótese do domínio da vontade no contexto do 

domínio dos aparatos organizados do poder, aparece como possibilidade de ser a 

ferramenta de identificação do agente penal nos crimes de lesa humanidade que 

melhor se apresenta e, assim, sendo objeto direto desta pesquisa, terá tratamento 

específico no capítulo subsequente. 
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4 DOMÍNIO DO FATO PELO DOMINIO DE APARATOS ORGANIZADOS DE 

PODER – DOMÍNIO DAS ORGANIZAÇÕES 

Nas linhas antecedentes, com base nos estudos de Claus Roxin, aventou-se 

que a definição da autoria e distinção da participação seria bem determinada pelo 

uso da Teoria do Domínio do Fato. Em uma das possíveis configurações dessa 

teoria, aventou-se particular forma de autoria mediata, esta, estudada por Roxin 

como um espectro do domínio da vontade e ocorrida em meio às ações de aparatos 

organizados de poder. 

Essa teoria sobre domínio do fato e dos aparatos organizados de poder, 

surge pungente para Roxin no ano de 1963, precisamente após o julgamento de 

Otto Adolf Eichmann, ex-oficial da Schutzstaffel (SS)363 ao tempo do regime nazista 

de Hitler. 

Eichmann, capturado por membros do Serviço Secreto de Israel na cidade de 

Buenos Aires em maio de 1960, foi levado à julgamento em Jerusalém em 11 de 

abril de 1961. O agora réu, acabou sendo denunciado por onze acusações, dentre 

as quais, crimes contra a humanidade e crimes de guerra, que em resumo se 

referiam à cooperação do acusado ao regime nazista alemão364. Conforme conteúdo 

acusatório apresentado pela promotoria Israelense, Eichmann havia coordenado 

diversas ações contributivas à expulsão e extermínio de judeus. 

Ao fim do julgamento, Eichmann foi condenado à morte sem que o tribunal 

tratasse ou levasse em conta se ele havia ou não praticado diretamente qualquer um 

dos atos pelo qual era julgado. 

Com os olhos voltados ao julgamento de Eichmann, Roxin desenvolve sua 

tese, observando que o ex-oficial nazista não realizara diretamente os atos 

executórios, mas era quem passava ordens aos membros inferiores na organização 
                                                      
363A SS, criada por Heinrich Himmler, inicialmente como guarda de proteção a Adolfo Hitler e a 
membros do partido Nazista, uma espécie de exército particular do partido, quando da ascensão de 
Hitler ao governo, transformou-se em tropa de elite do exército alemão e como força policial auxiliar 
do governo. A "SS" tornou-se a principal ferramenta de terror nazista, uma estruturada organização 
instrumentalizada com finalidade de implantar o terror, para tanto, utilizava de métodos cruéis e 
desumanos contra todos aqueles oponentes políticos ou pessoas comuns, que se posicionavam 
contra a política do regime nazista. (HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM – UNITED STATES OF 
AMERICA. SS, a Polícia do Estado. Disponível em: 
<https://www.ushmm.org/outreach/ptbr/article.php?ModuleId=10007675>. Acesso em: 15. Abr. .2018). 
364ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal. Tradução de 
José Rubens Siqueira. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjk2P-c4IbdAhWBDZAKHZj4C4YQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ushmm.org%2Foutreach%2Fptbr%2Farticle.php%3FModuleId%3D10007675&usg=AOvVaw0_Pz_C-AJd-Eyfx7eK4HA1
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que comandava, por isso, os critérios da autoria associados aos executores, seus 

subordinados, seriam aplicados a ele. 

Roxin atesta quando de sua análise sobre os aspectos do julgamento, que os 

juízes expuseram dificuldade para definir tecnicamente quem ajudou quem. Assim 

como encontraram dificuldade jurídica em justificar a imputação da autoria a quem 

dá ordens. Os julgadores acabaram por invocar a natureza dos "crimes em massa", 

justificando com essa classificação, um critério de responsabilização penal 

diferenciado das teorias usadas quando da análise de crimes comuns365. 

Ao analisar o julgamento em Israel, Roxin absorveu alguns elementos 

materiais no que tange a uma forma diferente de conduzir um delito. Observou a 

existência de estruturadas organizações de poder voltadas ao cometimento de 

crimes, cujo os líderes, muito embora não pratiquem diretamente nenhuma conduta 

típica, possuem o poder sobre a execução do delito. A partir dessa análise, para o 

doutrinador alemão, haveria de se levar em prática uma nova concepção de autoria 

e de responsabilização penal, a qual convencionou chamar de Domínio do Fato por 

Meio de Aparatos Organizados de Poder366. 

Os aparatos organizados de poder, na visão de Roxin, são organizações 

estruturadas hierarquicamente, com atuação dissociada da legalidade, onde o 

sujeito de trás terá à disposição uma organização de pessoas, da qual se utiliza para 

cometimentos de delitos e sem que precise da decisão autônoma do executor. As 

organizações a que Roxin se refere nessa teoria, pressupõem uma “máquina de 

poder” voltada especificamente para cometimento de atos que se afastam da norma 

social e jurídica. 

Quando Roxin faz menção a um aparato organizado de poder à margem da 

legalidade como sendo um grupo reunido para cometimento de ilícitos, entende que 

isso não pressupõe unicamente organizações tipicamente criminosas, como aquelas 

que atuam, por exemplo, no tráfico ou roubo a bancos367. O esquema de domínio da 

                                                      
365ROXIN, Claus.Ob.Cit.p.241-242. 
366Idem  
367Deve-se aclarar que a teoria do domínio do fato por meio de um aparato organizado de poder, 
pressupõe o domínio de uma organização essencialmente direcionada para o cometimento de atos 
ilícitos, não sendo admissível pressupor que tal teoria possa ser aplicada em organizações que 
prezam por sua finalidade licita. Nesse aspecto, por exemplo, não se admitiria que o presidente de 
uma determinada empresa, fosse responsabilizado penalmente por um suposto crime ocorrido em 
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organização pode se dá mesmo dentro das fileiras do poder de um Estado que 

tenha rompido com a legalidade, até mesmo com aspecto de oficialidade, como 

também em um grupo paraestatal (um Estado dentro do Estado). Exemplo vigorante 

dessa forma de organização delinquente inserida no eixo do Estado, seria a "SS" 

(Schutzstaffel)368 entidade civil-militar atuante dentro do nacional-socialismo alemão 

ao tempo do governo de Hitler369. 

A estrutura enraizada nessa forma de organização delituosa traduz certa 

hierarquia 370 , portanto, haverá voz de comando de uns sobre outros. Por esse 

caminho da hierarquização, se determina que quem detém poder dentro da 

organização possui domínio sobre os atos ilícitos ali praticados e, por isso, será 

responsável por todos os delitos realizados a partir das ações produzidas pela 

organização que comanda. 

O homem de trás é, portanto, quem tem poder para dirigir os atos, mesmo 

que apenas em uma parte da organização371. Ou seja, o domínio não atine apenas 

ao sujeito que está no ápice organizacional, mas também aos sujeitos de posição 

intermediária, mas que dentro da estrutura organizada de poder, exercem domínio 

sobre os executores. 

Assim, tomando-se por base a Teoria do Domínio do Fato, precisamente no 

contexto do domínio da vontade, o sujeito, ainda que não pratique diretamente a 

ação, mas possuindo o domínio da organização, portanto, dominando mediatamente 

os atos dos membros executores, será visto como autor. Dito de outro modo: o 

critério do domínio da vontade por meio de aparatos organizados de poder, permitirá 

atribuir responsabilidades penais para aquele que sem executar diretamente os atos 

                                                                                                                                                                      
uma de suas frentes de trabalho, por exemplo, em decorrência de um de seus funcionários ter, por 
livre decisão, deixado de pagar impostos (JAPIASSU, Carlos Eduardo Adriano; GUEIROS SOUZA, 
Artur de Brito. Ob Cit., p.358). 
368Vide nota 363. 
369ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Ob. Cit., p.506-507. 
370ROXIN, Claus. Ob. Cit. p.238. 
371Ressalva-se, nesse aspecto, o entendimento de Kai Ambos, contrariando essa generalização na 
posição de comando asseverada por Roxin. Kai Ambos entende que somente aquele homem de trás 
que detém controle absoluto da organização, ou seja, aquele cujas ordens não podem ser mudadas 
ou canceladas, é quem terá efetivo domínio da organização e, portanto, poderá ser considerado autor 
mediato por meio do domínio do aparato organizado. Ao contrário daquele que, possuindo apenas 
domínio parcial, ocupando posições intermediárias dentro do aparato de poder, não poderão ser 
identificados como autores mediatos, restando a esses a possibilidade de serem vistos como autores 
imediatos ou, a depender do caso, coautores. (AMBOS, Kai. Sobre la organización en el dominio de 
la organización. In: Revista para el Análisis del Derecho. Disponível em: 
<http://www.indret.com/pdf/839.pdf. 2011>. Acesso em: 14 mai. 2018) 

http://www.indret.com/pdf/839.pdf.%202011
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executórios, se posiciona em coordenar, mesmo que indiretamente, os meios e os 

membros de sua organização. 

Esta forma de domínio trazida por Roxin, se difere tecnicamente das outras 

formas de domínio da vontade, tendo em conta que o homem de trás não necessita 

recorrer à ameaça ou agir levando a erro o homem da frente. O domínio da vontade 

neste caso dos aparatos organizados se estabelece pelo poder. 

O contexto do domínio da organização mostra que o executor não detém 

condições hierárquicas para questionar a quem domina o aparato organizado, 

porquanto, é subordinado ao sujeito dominante da estrutura de poder e a este deve 

obediência. Há, em virtude das posições dentro da organização, um controle do 

aparato por um sujeito que, com seu comando, detém domínio sobre o executor, e 

este adere com consciência às diretrizes repassadas372. 

Nessa espécie de domínio do fato, o poder exercido pelo homem de trás não 

advém da força ou algo que se assemelhe a algum tipo de coação. O domínio da 

vontade se dá pela lógica estruturada da organização, onde a ordem vinda de cima 

se casa com a considerável disposição do executor em realizar o ato. 

Neste sentido, quando o executor exerce seu papel no plano da organização 

de poder, levando em conta que não sofre coação irresistível, tampouco sua ação 

está viciada em erro, a execução, como se disse, vem de sua real disposição em 

agir e isso surge em decorrência de diversificados motivos, tais como os bons 

exemplos já indicados por Roxin: desejo de notoriedade, por impulsos sádicos ou 

criminais, medo de punição em caso de recusa, receio em perder sua posição no 

grupo, menosprezo dos outros integrantes e, ainda, por influência ideológica373. 

Outro aspecto característico do domínio por meio da organização é a 

fungibilidade dos executores. Alerta-se que o caso faz referência a uma organização 

estruturada de poder, ou seja, representa uma coletividade de executores, e até 

mesmo uma certa variedade de homens de trás. Desta forma, por esse diferencial 

da fungibilidade do executor, o delito deverá ser de todo modo realizado, isto 

                                                      
372SOUZA SANTOS, Humberto. Ob. Cit. p.91-138. 
373ROXIN, Claus. El dominio de organización como forma independiente de autoria mediata. In: 
Revista penal, n.18,2006.p.242-248. Disponível em: <http: //www.uhu. es/ revistapenal/ index.php/ 
penal/article/ view/293/284>. Acesso em: 23 mar. 2018. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1251
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/136435
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porque, ainda que haja hesitação no cumprimento da ordem superior por aquele 

destinado a executar, outro membro da estrutura organizada poderá cumprir o 

mando. 

Por essa questão da fungibilidade de executores, na inviabilidade de um 

executor cumprir certa ordem delineada pela organização, outro membro estará apto 

a assumir a execução do ato delitivo. “[...] a recusa de um executor não tem o 

condão de impedir o resultado desvalido, pois há sempre um executor de reserva”374. 

A fungibilidade de executores é característica indispensável para que se 

delimite a configuração de organização com objetivos ilegais, pois somente com 

essa condição presente é que a autoria por domínio da organização será patente. 

Essa é característica marcante e essencial de um aparato de poder com fito 

delitivo. A organização segue estruturada de tal forma que funcionará independente 

de alteração na formação do quadro de membros que a ela pertencem. Vale dizer, a 

organização funciona automaticamente, sem dependência pessoal de quem dela 

participa375. 

Também carece de nota,  sob esse critério da fungibilidade, que muitas vezes 

os homens da frente sequer mantém contato ou conhecem o autor mediato, e 

podem ser facilmente substituídos em face da vontade daquele que dá as ordens ou 

mesmo para melhoria dos atos a serem perquiridos376, corroborando com a ideia, 

nesses casos, ser de maior importância a atuação de quem está por trás daquele 

que executa. 

Fácil perceber, então, justamente por essa característica de fungibilidade dos 

executores, que não seria lógico atribuir aos superiores da organização a condição 

de simples instigadores ou mesmo cúmplices, mas sim, apontá-los como efetivos 

autores, pelas mãos dos quais movimenta-se toda a estruturação das ações 

praticadas pelo aparato organizacional e, por lógico, por quem perpassará a 

primordial decisão de realizar ou não o ato377. 

                                                      
374FELICIANO, Guilherme Guimarães.Ob.Cit.p.1305-1329. 
375ROXIN, Claus. Ob.Cit.p.240. 
376ALFLEN, Pablo Rodrigo. O domínio por organização na dogmática penal brasileira do concurso de 
pessoas. Direito em Revista, v.3, n.18, ano 2006.p.8-13. 
377JAPIASSU, Carlos Eduardo Adriano; GUEIROS SOUZA, Artur de Brito. Ob Cit., p.358. 
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Aliás, necessário que se faça uma importante distinção. Quando se fala em 

aparatos organizados de poder usando-se termos como “organização” e “aparatos 

organizados”, pode gerar certa dúvida sobre o caso planar na seara da coautoria, o 

que categoricamente nega-se. O domínio da organização não é caso de coautoria e 

nem uma variável dela. 

Na coautoria, todos agem coletivamente, em consciente e pleno acordo para 

alcançar resultado certo, atuando os sujeitos lado a lado e em divisão de tarefas, 

sendo todos executores diretos sem efeito de subordinação ou algo que o 

assemelhe. Estas são condições essenciais para configurar a coautoria, por outro 

lado, são características inexistentes quando se trata do domínio da organização378. 

Ao contrário da coautoria, no domínio da organização haverá influência 

daquele que está na posição hierarquicamente mais elevada que o executor, este 

que segue as ordens de comando, formalizando um efetivo critério da autoria 

mediata. Tal critério está ausente na coautoria, onde, amplamente já se disse, 

presume uma divisão de trabalhos, em uma ação de vertente horizontal. Por sua 

vez, a teoria do domínio da organização se encerra com ações sob uma perspectiva 

vertical, que vem representada justamente no comando do superior aos seus 

subordinados379. 

Firma-se, nesse contexto, que nos aparatos organizados de poder, em uma 

espécie de inversão proporcional, a responsabilidade pelo ato delituoso se exacerba 

na medida em que o homem de trás se afasta do plano da execução380. 

Em resumo, tem-se que para lograr correta inserção da teoria do domínio da 

organização, é dever observar específicas características no modelo organizacional 

                                                      
378Cumpre mencionar a divergência desse entendimento trazida por Jakobs que, partindo do ponto de 
vista que o caso cuida de executores plenamente responsáveis, seria inadequado aceitar a incidência 
da autoria mediata. Jakobs aponta criticamente que seria caso de coautoria. O próprio Roxin 
respondeu contestando Jakobs. Em 1998, em Huelva, província na Espanha, Roxin esclarece que 
para a coautoria há de ser observar uma decisão de executar o fato em conjunto, critério que não 
existe nos casos propostos pela tese do domínio das organizações. Rebate que na autoria mediata 
por meio dos aparatos organizados de poder, o executor e o homem de trás não decidem nada 
conjuntamente, tampouco estão locados na mesma posição em relação à decisão de cometer o 
crime.(BAILONE, Matías. O domínio da organização como autoria mediata. De Jure: Revista 
Jurídica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, n.16, jan./jun. 2011. 
Disponível em: <http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/40985>. Acesso em: 24 abr. 2018. p.59). 
379ROXIN, Claus. Autoria Mediata por Meio do Domínio da Organização. Trad. José Danilo Tavares 
Lobato. In: Temas de Direito Penal - Parte geral. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.p.323. 
380ALFLEN, Pablo Rodrigo. O domínio por organização na dogmática penal brasileira do concurso de 
pessoas. Direito em Revista, v.3, n.18, ano.2006.p.8-13. 
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diante do caso concreto, assim como na atuação dos sujeitos participantes da 

estrutura organizada que, nesses casos e em tese, serão vistos como autores 

mediatos ou como executores, conforme sua posição nos atos de realização do 

crime. 

Nesse sentido, em resumo do que foi explanado nos parágrafos acima, a tese 

de Roxin aponta quatro características que devem se fazer presentes para 

efetivamente se ver configurada a autoria por meio do domínio da organização: o 

homem de trás, deverá possuir comando sobre um organizado aparato de poder; a 

organização deve estar desvinculada da ordem jurídica; existindo poder de comando 

de um superior, as diretrizes criminais serão cumpridas por executores fungíveis; e a 

elevada e pertinente disponibilidade do executor em realizar o delito381. 

Sanado isso, tem-se, portanto, que a Teoria do Domínio da Organização é 

espécie derivada da Teoria do Domínio do Fato, precisamente na seara do domínio 

da vontade, onde homem de trás exerce domínio sobre uma coletividade de 

possíveis executores pertencentes a uma organização que se projeta em realizar 

atos desvirtuados da normalidade jurídica. 

Após os devidos conceitos e definições, de pronto pode-se resumir que nos 

casos do domínio da organização, conforme idealização de Claus Roxin, quem tem 

a voz de comando dentro da organização criminosa responderá pela atuação de 

qualquer um dos membros que tenha executado o delito em função das 

coordenadas do comando. É o "chefe" que detém o domínio do fato delitivo e, por 

isso, sobre ele recai a responsabilidade da autoria, não significando dizer que o 

executor restará isento da mesma responsabilidade autoral. 

Por este aspecto, ao contrário do que ocorre nas outras formas de domínio da 

vontade, onde o homem de frente resta quase sempre isento na responsabilização 

do ato, na seara do domínio das organizações tem-se em clarividência a 

punibilidade também do executor. 

A bem da verdade, o domínio do fato pelos aparatos de poder foi trazida por 

Roxin justamente para entender a incidência da responsabilidade do homem de trás 

na condição de coordenador dos atos realizados, visto que a responsabilidade do 
                                                      
381 ROXIN, Claus. El dominio de organización como forma independiente de autoria mediata.In: 
Revista penal.Ob. Cit.p.323. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1251
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homem de frente já se faz lógica por sua condição de executor. Excetuando, como 

dito a pouco, os casos desse executor se enquadrar em alguma das outras três 

formas de domínio da vontade indicados alhures: coação, erro invencível ou 

inimputabilidade. 

Aliás, recorda-se que o domínio da vontade por meio do domínio da 

organização é a única condição penal na esfera da autoria mediata em que tanto o 

executor (autor imediato), quanto o sujeito de trás (autor mediato) serão 

responsabilizados igualmente como autores. É a figuração do autor por trás do 

autor. 

A propósito, é nesse ponto que se concentram as críticas sobre a teoria do 

domínio das organizações. Quem critica, aponta que seria tecnicamente inviável 

aceitar a responsabilização conjunta de executor e homem de trás, na medida que 

não haveria como admitir haver um executor responsável que domina seu 

comportamento, e ao mesmo tempo um outro indivíduo pudesse, por trás, 

igualmente exercer domínio do fato.  

Alega-se em crítica, que pelo princípio da responsabilidade382, se o executor 

comete o crime de forma voluntária e consciente, ou seja, sem erro ou coação, não 

seria possível verificar o domínio do fato pelo sujeito de trás que determinou ao 

executor realizar o ato, assim, restaria configurado no homem de trás o status de 

mero indutor383. 

Mas há de se alertar que os fundamentos do princípio da responsabilidade 

servem como regra geral, devendo-se promover sua exceção quando se trata de 

crimes praticados a partir das ações de um aparato organizado de poder. Nestes 

casos, qualificar o sujeito de trás como mero indutor não permite classificar de forma 

apropriada a relevância de sua intervenção na realização do fato. A bem da verdade, 

o domínio das organizações ultrapassa os limites do princípio da responsabilidade, 

vez que pela lógica desta forma especial de autoria mediata, o homem de trás não 

                                                      
382O Princípio da Responsabilidade informa que somente aquele que voluntariamente realiza o ato é 
que será responsabilizado pelo resultado. Ou seja, somente o responsável voluntário da ação poderá 
arcar com as consequências jurídicas. 
383ODRIOZOLA-GURRUTXAGA,Miren. Autoría y Participación en Derecho Penal Internacional: 
Los crímenes de atrocidad. Granada: Editorial Comares, 2015.p.146. 
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estaria respondendo pela conduta do outro, mas sim pela sua propriamente, esta 

que consiste em instrumentalizar o homem de frente na execução do delito384.  

O domínio das organizações não se atém exclusivamente às questões de 

ordem teórica incutidas nas teorias simples de autoria, há elementos específicos que 

se inserem na questão e precisam ser notados.  

O que capacita o homem de trás no domínio da execução de suas ordens é a 

complexidade da máquina estruturada com intuito criminoso, e que se sabe, é 

formada por uma pluralidade de pessoas, integradas e organizadas, contribuindo, 

todas, no aparato de poder em diversas funções relacionadas à organização, e cuja 

rede assegura ao homem de trás o domínio do resultado. Diante disso, tem-se que o 

homem de trás e o executor dominam o fato por diferentes formas, e elas não se 

excluem: o executor age com suas próprias mãos (domínio da ação) e o homem de 

trás influencia no comando da ação, vez que domina a organização (domínio da 

vontade), garantido a produção do resultado385.  

Assim, diante dessas observações, se vê plenamente lógica essa forma de 

autoria mediata. Aliás, esta forma alcança resultado muito mais seguro do ponto de 

vista do dolo do que as outras formas de autoria mediata, como na coação ou por 

erro. Observe que no domínio da organização haverá a contribuição de todo um 

aparato funcionando em prol do resultado, inclusive com muitos executores 

disponíveis para agir em favor das diretrizes estabelecidas pelo comando do aparato 

de poder386. 

Portanto, pode-se parcialmente concluir, ser perfeitamente viável a figura da 

autoria mediata com executor punível, o que bem se identifica nas ações dos 

aparatos organizados de poder, tal como proposto por Claus Roxin. Aliás, realidade 

já concretizada em alguns julgados oriundos dos tribunais alemãs ocorridos ao longo 

                                                      
384ODRIOZOLA-GURRUTXAGA, Miren. Autoría y Participación en Derecho Penal Internacional: 
Los crímenes de atrocidad.Ob.Cit.p.146. 
385MONTALVO VELASQUEZ, Cristina Elizabeth. Autoria Mediata en Estructuras Organizadas de 
Poder: el autor tras del autor en el proceso de Justicia y Paz.Corporacion Universitaria Americana. 
Barranquilla, 2012. Disponível em: <https//independent.academia.edu/CRISTINA 
ELIZABETHMONTALVOVELASQUEZ>. Acesso em: 22 abr. 2018. 
386Idem. 
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das décadas pós Segunda Guerra e pós queda do Muro de Berlim387, fazendo escola 

para outras jurisdições, inclusive na América Latina388. 

Contudo, na doutrina e jurisprudência nacional, a teoria do domínio da 

organização ainda tem sido pouco explorada e, em alguns poucos casos de sua 

aplicação, o resultado não tem satisfeito os critérios exigíveis para sua inserção ou 

não foram bem interpretados, tal como ocorreu no caso “mensalão”. 

Nesse sentido, ainda há muito o que se debater sobre o domínio das 

organizações, sobretudo no que se refere à sua aplicação quando se tem à frente 

crimes cuja consumação é imersa em complexidade, tanto no que tange à sua 

tipificação, quanto por sua forma de responsabilização penal, como nos casos de 

crimes de atrocidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
387Caso dos "atiradores do muro" citado adiante. 
388 Por exemplo: Argentina: aplicada no caso Videla; Peru: aplicada no caso Fujimori. Ambos 
resumidos mais à frente.  
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5 APLICAÇÃO DO DOMÍNIO DAS ORGANIZAÇÕES NA PERSECUÇÃO PENAL 

DOS CRIMES CONTRA HUMANIDADE 

No preâmbulo deste estudo, precisamente no capítulo 1, dissertou-se que a 

Justiça de Transição envolve questões para além da seara jurídica, sendo o 

processo jus transicional o resultado de ações interdisciplinares com foco na 

transposição do Estado totalitário para a democracia. Foi dito naquele momento 

textual, que o envolvimento do Poder Judiciário seria complementar às outras 

diversificadas ações do processo de transição. 

Nesse sentido, a importância do poder judiciário está intimamente ligada à 

persecução penal, no claro caminho de se investigar os possíveis crimes 

acontecidos na vigência do Estado opressor e a consecutiva identificação e punição 

dos agentes responsáveis pelas violações dos direitos e garantias da população ao 

tempo do conflito instalado. 

A lembrar que quando se faz referência à violação de direitos em larga escala 

e dentro de um regime estatal de exceção, tais abusos orbitam na esfera dos crimes 

contra humanidade. Tais crimes são merecedores de uma atenção diferenciada 

quando de seu tratamento penal, haja vista as abrangentes atuações autorais para 

seu cometimento, assim como pelas significativas consequências que alcançam. 

Quando da realização desses crimes, em primeiro plano e de pronto, pensa-se em 

atos desumanos e, passo seguinte, nas drásticas consequências que a realização 

de tais atos causam à sociedade global, ainda que certa parcela desta sociedade 

nem se encontre diretamente atingida. 

Na seara da persecução penal, a questão sobre a quem deve recair a 

responsabilização autoral dos crimes cometidos em um regime totalitário não é 

matéria fácil de elidir. Não é tão simples definir quem deve ser punido quando se 

tem à frente delitos da magnitude daqueles cometidos por um Estado de exceção. 

Crimes como os que aqui se debate são cometidos a partir das ações de 

determinado grupo delitivo reunido e organizado com o objetivo de firmar suas 

ideologias, ou seja, surgem de dentro das organizações estatais, promovidos por 

seus próprios agentes e, por vezes, com requintes de oficialidade, o que já é 

suficiente para entender a dificuldade na investigação penal de tais crimes. 
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Apurar a responsabilidade penal de quem tenha envolvimento no 

cometimento de crimes contra humanidade tem sido um dos grandes problemas do 

Direito Penal Internacional. O desafio principal está em delimitar a responsabilidade 

criminal individual de cada um dos contribuintes do delito. Os crimes contra 

humanidade possuem características próprias, bem distintas daquelas dos crimes 

comuns, gerando, por vezes, a dificuldade para associar a atuação de determinados 

sujeitos à execução daquela espécie de crime389. 

Os crimes contra humanidade pressupõem violência atroz e devidamente 

planejada. Se realizam a partir de estruturas hierarquicamente organizadas, em 

meio a líderes e sujeitos de alta patente. Tais nuances são suficientes para 

evidenciar a dificuldade em estabelecer, não somente quais formas típicas foram 

alcançadas com as ações impetradas, mas também e sobretudo, como identificar a 

responsabilidade individual desses agentes, e até que ponto esta responsabilidade 

alcança390. 

A persecução penal dos crimes de lesa humanidade não será 

adequadamente alcançada se colocada frente às tradicionais formas de avaliação 

do direito penal e processual penal, tal como as aquelas usualmente utilizadas no 

tratamento dado aos crimes comuns, sobretudo na questão da identificação da 

autoria criminal. Os crimes de atrocidade possuem suas particularidades e por isso 

requerem distintas formas de tratamento para garantia da persecução penal. 

Pelo ângulo das clássicas teorias de análise da autoria penal, pode-se 

confrontar a questão indagando se seriam legítimas acusações penais contra 

indivíduos que ocupam posição elevada em certa organização, tendo em vista não 

terem participado da execução material dos fatos, e isso, portanto, os dissocia do 

evento criminal. Noutro sentido, haveria indagação semelhante na situação dos 

executores, ocupantes de posição inferior na cadeia de comando, no sentido de 

extrair-lhes a responsabilidade penal sob argumento de estarem apenas cumprindo 

ordens de seus superiores, estas, a princípio, revestidas de legalidade. 

                                                      
389 ODRIOZOLA-GURRUTXAGA, Miren. Autoría y Participación en Derecho Penal Internacional 
Ob.Cit.p.3-4. 
390Idem. 
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Toma-se, para o caso, o exemplo do Tribunal de Nuremberg, onde membros 

do alto escalão do Governo e do Exército alemão foram ali julgados por crimes que 

atentaram contra a humanidade. Observe que naquele julgamento restou clara a 

dificuldade de associar os acusados aos crimes que ali se discutia, isso porque, a 

tese da acusação orbitava pela forma tradicional de autoria mediata, que, recorda-

se, ocorre com o homem de trás coagindo ou levando o executor a erro. Contudo, 

em nenhum momento foi possível comprovar que tais condições restaram presentes 

nas ações daqueles que ali eram acusados. 

Durante o julgamento dos nazistas em Nuremberg, não houve comprovação 

de que agentes do governo haviam sido executados por não cumprirem ordens, 

como igualmente não se mostrou nenhuma outra condição que pudesse estar 

associada à coação. Quanto a agentes agindo em erro, não se obtém daquele 

processo nenhum dado que pudesse justificar uma possível obscuridade na 

consciência dos soldados391. Desse modo, a autoria mediata, nos contornos da teoria 

clássica até então sabida, foi erroneamente reconhecida naquele julgamento, 

acabando por mostrar em Nuremberg uma condenação justa sobre o ponto de vista 

dos fatos e das ações praticadas pelos acusados, contudo, equivocada sobre o 

aspecto da autoria penal com base nas teses até então entendidas. 

Embora o Tribunal em Nuremberg tenha trazido grande contribuição para a 

defesa dos direitos fundamentais. Contudo, ainda que tenha sido importante para 

repulsa aos crimes do regime nazista, ao utilizar as categorias clássicas da autoria 

mediata para justificar a responsabilidade dos acusados, o julgamento expôs a 

incapacidade para aplicar tal responsabilização, clareando que a tradicional 

estrutura dogmática acerca da autoria penal não detinha condições de abarcar 

crimes da escala como os cometidos contra a humanidade, sendo necessária sua 

adaptação para que o braço punitivo do direito pudesse alcançar de maneira mais 

precisa os autores de crimes com vitimização em massa392. 

Quando se tem a frente delitos como aqueles que resultam em abusos e 

violação de direitos em massa, evidencia-se a importância de analisar a questão sob 

                                                      
391BAILONE, Matías.Ob.Cit.p.57. 
392Idem  
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a ótica de um “novo critério”393 de definição e identificação da autoria, possibilitando 

trazer melhor resultado na responsabilização penal. 

Justamente pela necessidade de readaptação das tradicionais formas de 

autoria é que exsurge a partir de Roxin a tese do Domínio das Organizações, 

definida como uma outra possibilidade de autoria mediata e surgida dentro da 

ciência penal como mecanismo mais adequado para abarcar a autoria em crimes da 

estirpe dos que atentam contra a humanidade. 

Quando se fala em crimes de atrocidade, pensa-se de pronto nas nuances da 

chamada macrocriminalidade, esta que se refere à incidência de tipos delituosos 

promovidos por um número considerável de agentes com elevada posição e poder e 

que vitimam toda uma determinada coletividade de pessoas. Ou seja, a ideia de 

macrocriminalidade se alinha a delitos mais grandiosos, cometidos em grande 

escala, estando bem afeita a comportamentos surgidos de grupos criminosos, isto é, 

de aparelhos de poder, em um nítido contexto de ação coletiva394. E dentro do 

aparato estatal, sobretudo no âmbito de um regime de exceção, isso não funciona 

diferente. 

Há de se lembrar, a partir do que foi dito em linhas antecedentes, que 

aparatos organizados de poder, como reunião de pessoas desligadas da ordem 

jurídica, podem ser empreendidas mesmo dentro do poder estatal395, como de fato 

acontece, por exemplo, nos governos totalitários, e quando os delitos são cometidos 

ou fortalecidos pelo Estado, tem-se o que Kai Ambos batizou de macrocriminalidade 

                                                      
393Diz-se novo porque, embora Roxin tenha estudado esta teoria nos anos 60, sua efetiva utilização 
se deu com certa eficiência em julgamentos realizados nos Tribunais alemãs já nos anos 90, e após 
isso por outros Estados e, ainda assim, bem timidamente e em alguns poucos casos de crimes contra 
os direitos humanos. 
394A macrocriminalidade propriamente dita, refere-se mais especificamente a crimes econômicos, 
cometidos por sujeitos de grande poder e de elevado status social, que se utilizam dessa condição 
como escudo para escapar da lei penal. A macrocriminalidade política vai ao encontro dos crimes 
surgidos da ação do Estado/Governo, com intuito de cunho mais político-ideológico (AMBOS, Kai. La 
parte general de derecho penal internacional: bases para uma elaboración dogmática. Traducción 
de Ezequiel Malarino Berlim: Duncker und Humblot; Berlim: Konrad-Adenauer-Stiftung E.V.; Bogotá: 
Temis, 2005. reprografia.p.44) 
395A questão do cometimento de crimes por uma estrutura organizacional surgida dentro do Estado 
traz pontual polêmica. Isso porque, mesmo que se fale de um Estado totalitário, como as ditaduras, e 
mesmo que esse Estado venha produzindo contundentes desrespeitos às garantias fundamentais, 
ainda assim haverá um ordenamento jurídico em vigência. Contudo, na proposição apresentada por 
Roxin, é possível entender que a desvinculação do direito pelo Estado opressor, não vem significar 
que o foco delitivo se dê em toda a extensão do poder estatal, mas tão somente no marco dos delitos 
penais praticados pelo aparato de poder organizado no âmbito do Estado. (JAPIASSU, Carlos 
Eduardo Adriano; GUEIROS SOUZA, Artur de Brito, Ob Cit. p.360.) 

https://www.dicionarioinformal.com.br/sinonimos/exsurgir/
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política, traduzida pela ocorrência de crimes coletivos politicamente condicionados, 

identificada, portando, em uma criminalidade governamental, ou mais 

resumidamente, em crimes de Estado396. 

Convém esclarecer sobre a chamada macrocriminalidade política, que 

embora se fale em crimes cometidos coletivamente, não escapa da persecução a 

responsabilidade penal individual, sendo esta definida como todo e qualquer tipo de 

ajuda fática ou jurídica, ou ainda qualquer tipo de favorecimento em prol da 

concepção do delito397. Logo, não se exclui da responsabilização as contribuições 

individuais de cada um dos sujeitos que da organização participem, e é bem por 

esse aspecto que a ideia da autoria mediata pelo domínio das organizações se 

compatibiliza. 

É justamente a ação individual do membro de uma organização delitiva o 

elemento interpretativo para responsabilização penal que aqui vem ser debatida. 

Conforme já foi dito, os crimes contra humanidade quase sempre surgem a 

partir do poder do Estado, especialmente pelas ações criminosas ordenadas por um 

regime governamental em que se observa modelos exemplares de criminalidade 

perfeitamente organizados398, como nos regimes totalitários. Precisamente nesses 

casos é que a Teoria do Domínio da Organização surge como fórmula adequada a 

ser aplicada, porquanto, quando se tem à frente crimes ordenados a partir e pelo 

poder do Estado, não se vislumbra outra forma de realização de tais delitos que não 

seja por meio de aparatos de criminalidade estruturalmente organizados dentro das 

fileiras estatais. 

Visto nos tópicos anteriores, dentro dos estudos acerca da autoria e a partir 

da Teoria do Domínio do Fato e suas subespécies, que o chefe da organização, ou 

seja, aquele que detém comando sobre o aparato de poder, responde pela atuação 

de qualquer membro que tenha agido por meio de suas coordenadas, isto porque, 

                                                      
396JAPIASSU, Carlos Eduardo Adriano; GUEIROS SOUZA, Artur de Brito, Ob Cit. P.360. 
397AMBOS, Kai. La parte general de derecho penal internacional.Ob.Cit.p.75. 
398 PESSÔA, Ulisses; PESSÔA, Cristiane Dupret. A Teoria do Domínio da Organização e seus 
Desafios no Mundo Globalizado. In:IV Congresso Internacional de Direito do UBM:Direito, 
Desenvolvimento e Cidadania.Barra Mansa.RJ,Brasil.24, 25 e 26. agosto de.2016.Disponível em.: 
<http://intranet.ubm.br/conidir/anais/2016/ANAIS/08-A-TEORIA-DO-DOMINIO-DA-ORGANIZACAO-E-
SEUS-DESAFIOS-NO-MUNDO-GLOBALIZADO.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2018. 
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em vista da posição hierárquica que ocupa, terá ele de algum modo o domínio do 

fato delituoso. 

Ao contrário do que ocorre nos crimes ditos comuns, os crimes contra 

humanidade requerem a ação de uma cadeia de autores com efetivo relacionamento 

funcional entre si a partir de uma estruturada organização. É por este aspecto 

estrutural que recai a necessidade de encontrar a responsabilidade daquele que, 

mesmo sem estar próximo dos delitos, comandou e organizou a estrutura do aparato 

criminoso de tal modo que as ações delitivas pudessem acontecer. 

Os delitos de atrocidade não são crimes de simples e de corriqueira 

execução, tampouco com autoria facilmente identificada. Esses crimes surgem a 

partir de organizações com funcionamento autônomo e, por essa natureza, por 

muitas vezes os agentes de elevado posto dentro do aparato acabam se 

escondendo por trás dos autores diretos e seguem sem serem alcançados pela lei 

penal399. Ou seja, a consequência seria a absolvição daqueles que detinham em 

mãos o comando dos aparatos organizados de poder e por meio dos quais difundiu 

suas ideias criminosas e sua política de desrespeito a direitos fundamentais e de 

abusos contra a dignidade e a vida humana400. 

Quando se tem em mente os crimes contra humanidade, diante das 

especificidades com que tais atos são realizados, persistindo-se com a aplicação 

das clássicas concepções de autoria, não se terá a abrangência da 

responsabilização penal que se deve atingir, porque em tese, não haveria o domínio 

das ações delitivas pelo homem de trás.  

Os crimes perpetrados pelo Estado, sobretudo os abusos contra a 

humanidade, são desencadeados a partir da ação de uma diversificada quantidade e 

tipos de agentes locados em vários níveis do poder estatal. Nesse sentido, não será 

lógico que a persecução penal deixe de responsabilizar e punir os sujeitos 

                                                      
399DIAZ, Omar Huertas; SANDOVAL, Carolina Amaya;  MALTE, Germán Darío. Autoría mediata a 
través de aparatos organizados de poder. Tras la sombra del mando fugitivo: del dominio y la 
instrumentalización del delito Ruano.in: Opinión Jurídica, Vol. 12, N° 23, pp. 81-98 - ISSN 1692-2530 • 
Enero-Junio de 2013 / 212 p. Medellín, Colombia. Disponível em: 
<http://www.scielo.org.co/pdf/ojum/v12n23/v12n23a06.pdf>.Acesso em 10 de ago 2018. 
400SUÁREZ, Hermencia Sabogal. Autoría Mediata Através de Aparatos Organizados de Poder: el 
nuevo paradigma de la justicia penal en colombia en el marco de los derechos humanos. Tesis de 
Grado para optar el título en Magister en Derecho Penal. Universidad Libre. Centro de 
Investigaciones Socio Jurídicas. Bogotá,2014. 
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hierarquicamente mais elevados, baseando-se no raso argumento de que estes não 

praticaram pessoalmente nenhuma ação direta para consumação do delito, ou 

porque os executores diretos realizaram os crimes com pleno conhecimento de seus 

atos. Nenhuma das opções pode servir como motivo excludente de 

responsabilização para aqueles elevados membros da estrutura hierarquizada, que 

estão longe da execução direta do fato, porém, e efetivamente, contribuíram 

indispensavelmente para funcionamento da engrenagem delitiva. Os sujeitos de 

posição mais elevada dentro da organização são os verdadeiros mentores da 

sistemática que leva ao cometimento daqueles crimes, questão sem a qual o delito 

não se realizaria. 

Também não parece razoável aceitar que esses sujeitos que se encontram 

dentro da organização criminosa em posição hierárquica de maior relevo, estejam  

na condição de mero instigador ou coator, ou mesmo como cúmplice401, sobretudo 

diante da severidade presente nos crimes de atrocidade e da importância que os 

atos dos homens ocupantes de postos elevados na organização tem para assunção 

desses delitos. 

Observe que os agentes do ápice da cadeia organizacional delitiva são os 

verdadeiros pensadores dos crimes e possuem papel importante no assentamento 

das circunstâncias e do contexto onde os delitos contra humanidade acontecem. 

São os líderes, homens de trás, que propiciam os instrumentos necessários para 

concretização do feito, além de idealizar e controlar a atuação do grupo organizado. 

Fora isso, os agentes do alto escalão ainda fomentam os fundamentos do contexto 

social e atmosfera política em que as atrocidades se concretizam402. Nesse sentido, 

deve-se recordar das bases da Teoria do Domínio, que entrega a autoria para o 

sujeito que detém em mãos o poder sobre o fato, isto é, todo aquele que de algum 

modo desempenha atuação determinante, diga-se, decisiva para cometimento do 

delito, deve ser visto como autor. 

Assim, membros dominantes de uma organização delitiva atuando na 

execução dos crimes contra humanidade, possuindo poder sobre a estrutura 

                                                      
401SANTOS, Ulisses Pessoa dos. A Teoria do Domínio da Organização e sua Aplicação Junto à 
Administração Pública: possibilidades e discussões acerca do seu real alcance. Belo Horizonte, 
MG: Letramento: Casa do Direito, 2017. p.96.  
402 ODRIOZOLA-GURRUTXAGA, Miren. Autoría y Participación en Derecho Penal Internacional 
Ob.Cit.p.352. 
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organizacional, muito embora não exerçam diretamente nenhum ato que se amolde 

ao tipo penal, devem ser devidamente responsabilizados, não como instigadores ou 

coatores, fórmula usada nas clássicas regras da autoria mediata, mas como efetivos 

autores, mediatos sim, mas certeiros autores de tais crimes. 

Cabe relembrar, que para confirmar a autoria mediata nos casos que 

envolvem organizações delitivas, que o possível autor mediato deverá deter voz de 

comando na estrutura do aparato criminoso. Quando se fala em possuir poder de 

comandar, pressupõe-se que o agente detenha autoridade independente do grau 

hierárquico que ocupa. Importa, portanto, que ele domine ao menos uma parte da 

organização, parte esta que estará submetida às suas diligências403. 

Nesse sentido, para que efetivamente se veja configurado o domínio do fato 

por meio de um aparato organizado de poder, não basta apenas que o sujeito ocupe 

uma elevada posição hierárquica, se faz necessário que este superior hierárquico 

detenha poder de comando. De igual modo, o chamado "dever de saber", também, 

por si só, não serve de fundamento para inserção desta categoria de autoria 

penal404.  

Por este aspecto, é imprescindível que claramente se identifique os 

elementos que fundamentam o domínio da organização, devendo-se fazer uma 

análise criteriosa para não errar na imputação da autoria mediata pelo domínio do 

aparato organizado tão somente pela posição hierárquica, o que não é fundamento 

suficiente para que se estabeleça a relação de domínio e de poder efetivo sobre a 

organização delitiva405 

Ressalta-se, assim, a importância de fundamentar criteriosamente a posição 

do dirigente da organização, de modo a certeiramente distingui-lo de um mero 

                                                      
403ARANA, Raúl Pariona. El Posicionamiento de la Teoría de la Autoría Mediata por Organización en 
la Jurisprudencia Peruana: Análisis de la fundamentación dogmática de la Sentencia de la Corte 
Suprema contra Alberto Fujimori. In: Revista Oficial del Poder Judicial: Año.4-5, no 6 y no 7. 2010-
2011. Disponível em: <https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/CorteSuprema/s_ 
cortes_suprema_home/as_Inicio/>. Acesso em: 23 mar. 2018. 
404GRILLO, Cristina; MENCHE. Denise. Participação no comando de esquema tem de ser provada. 
Entrevista a Claus Roxin.In:Folha de São Saulo.2012.Disponível em:<https://www1.folha.uol.com.br/ 
fsp/poder/77459-participacao-no-comando-de-esquema-tem-de-ser-provada.shtml?loggedpaywall>. 
Acesso em: 13.mar.2018. 
405GIL GIL, Alicia. Principais figuras da Imputação a título de Autor em direito penal Internacional: 
empresa criminal conjunta, coautoria pelo domínio funcional e coautoria mediata. In: Ministério da 
Justiça. Revista Anistia Política e Justiça de Transição, nº 8 (jul. / dez. 2012). Brasília: Ministério da 
Justiça, 2012.p.340-373  
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indutor de um efetivo autor por trás do autor, e isso não pode ser analisado somente 

olhando para o cargo que ocupa ou às atividades a ele inerentes, mas sim por sua 

efetiva contribuição, conhecimento e concordância com as ações praticadas pela 

organização.    

Será, portanto, imprescindível a comprovação de que o homem de trás tenha 

concretamente influenciado e contribuído efetivamente nos atos da organização que 

propagou o crime, além de ter a plena ciência e aceite os objetivos que a 

organização desenhou alcançar.  

Então, em resumo do que se debateu até aqui, a regra de responsabilização 

identificada nesse modelo de domínio, estando afeita à autoria mediata, indica que 

os superiores, homens de trás, seguem responsabilizados pelos atos executados 

pelos membros da organização locados em posição de menor relevo. Contudo, e ao 

contrário dos outros casos do domínio da vontade, a responsabilização do homem 

de trás, não exime os executores da responsabilização penal que lhes cabe como 

homens da frente. 

Nesse sentido, os executores nos clássicos modelos de autoria mediata, já se 

sabe, restarão isentos da responsabilização, tendo em vista que suas ações 

executórias se calçam em certas situações (coação ou erro) que os afasta da 

condição de autores, vez que surge uma ficção jurídica que permite adequar que 

esses homens de frente praticam os atos executórios sem vontade própria de fazê-lo 

ou sem saber que estão a cometer um delito. 

Sem embargo, no seio da autoria mediata, com abrigo no critério do domínio 

da organização, o executor fica posicionado bem diferentemente das outras formas 

de domínio da vontade. É que no contexto e em meio a um aparato organizado de 

poder, os executores também se encontram na condição de autores, vez que 

estando ausente a coação ou o erro, empreendem a atividade delitiva de forma 

plenamente consciente e, portanto, responsável406. Os executores também dominam 

o fato, possuem, efetivamente, o domínio da ação executória direta. 

Retomando registros de outra parte deste texto, relembra-se que uma 

estrutura de poder à margem do direito é uma maquinaria organizada em si mesmo, 

                                                      
406JAPIASSU, Carlos Eduardo Adriano; GUEIROS SOUZA, Artur de Brito. Ob Cit. p.358. 
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cuja sistemática de funcionamento em prol da realização de delitos somente se 

concretiza com a contribuição de todos os membros que participam e anuem para 

que os atos sejam executados. Por esse aspecto, os executores diretos participam 

com consciência plena de seus atos, sendo, portanto, autores totalmente 

responsáveis. 

Aliás, recorda-se o dizeres do capítulo antecedente, que essa é uma das 

características exigíveis para que a tese do domínio da organização possa restar 

configurada. É justamente a real disposição em agir dos executores que permite que 

a engrenagem criminosa da organização funcione. 

Os crimes surgidos a partir das ações de uma organização com fito delitivo 

são realizados, logicamente, com a contribuição dos sujeitos com atributos de 

comando, contudo, executados a partir da considerável disposição dos homens da 

frente em fazê-lo. Deve igualmente ser lembrado os motivos que desencadeiam tal 

disposição, dentre os quais, destaca-se a influência ideológica. 

Ora, a causa mor na consumação dos crimes contra humanidade está 

estritamente ligada às conotações políticas e ideológicas, perfeitamente amoldados 

no critério da macrocriminalidade política, que já se disse, refere-se a crimes 

politicamente condicionados. Isso se compatibiliza perfeitamente com a execução 

pelo homem de frente. O executor, aderindo às ideologias e objetivos do grupo, 

deterá conhecimento e vontade em realizar o ato delitivo, portanto, com 

responsabilidade penal por seu ato executório. 

O executor, mesmo estando na extremidade inferior da hierarquia da cadeia 

organizacional no aparato de poder, realiza atividade essencial para concretização 

do plano delitivo instituído pela organização em que faz parte. Observe que a função 

do homem da frente é preponderante na execução dos crimes, na medida em que 

figuras de posição mais elevada não estarão dispostos ou disponíveis para realizar o 

ato executório. Os membros do alto escalão, por questões lógicas, via de regra, não 

se fazem presentes no ambiente da execução, aliás, isso nem faz parte das 

atribuições dos "chefes" na engrenagem do aparato organizado. 

Já se disse em linhas anteriores que na lógica das tradicionais formas de 

autoria mediata, o executor, homem de frente, restaria isento de responsabilidade 
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penal caso se vislumbrasse a coação ou erro, contudo, no âmbito de um aparato 

organizado de poder desvinculado do direito, este executor se encontra em posição 

diferenciada daquelas, e da mesma forma diferenciado de um autor individual que 

promove o delito por si mesmo. No aparato de poder, o executor se encontra 

influenciado pelas diretivas da estrutura organizacional a qual aderiu com 

consciência e vontade, o convertendo ainda com mais preparo para realização do 

fato do que outros criminosos individuais, assim, sua responsabilidade criminal será 

vigente407. 

Portanto, parcialmente conclui-se, que a execução dos crimes contra 

humanidade se dá essencialmente a partir de aparatos organizados de poder à 

margem da legalidade, e a concretização do fato surge de uma criação conjunta dos 

membros da organização que ocupam as mais diversas posições na cadeia 

organizacional. Pertencendo à organização, tem-se a ideia que o membro se adapte 

aos ideais e aos objetivos, como também ao mecanismo de funcionamento do 

grupo. Haverá uma integração entre os membros individuais, e isso leva a uma 

forma de contribuição nas ações praticadas pelo aparato organizado que não 

ocorreriam em uma ação individual de alguém não integrado à organização. A 

vantagem de uma estrutura organizada de poder é o empenho robusto em prestar o 

serviço em prol do resultado comum a todos.  

Recorda-se: embora o executor detenha liberdade de agir, portanto, é 

possuidor de responsabilidade penal, ainda assim o sujeito de trás será protagonista 

do delito e, por conseguinte, autor, porquanto o executor, nesse contexto 

organizacional, se apresenta como um sujeito anônimo e substituível, dominado pela 

estrutura hierarquizada de poder e que executa as diretrizes vindas de quem tem o 

comando408. 

Deve-se ter em noção, que a existência de um executor plenamente 

responsável não é motivo para desfazer a responsabilidade de quem se encontra no 

ápice da cadeia de comando. Na forma de autoria surgida a partir do domínio da 

organização, haverá uma especial responsabilidade na realização do delito, 

alcançando os “grandes”, ou seja, aqueles que efetivamente dominam o aparato de 

                                                      
407 ROXIN, Claus. El dominio de organización como forma independiente de autoria mediata.In: 
Revista penal,Ob. Cit. 
408FELICIANO, Guilherme Guimarães.Ob.Cit.p.1305-1329. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1251
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poder, como também abrange os “pequenos”, aqueles executores diretos, que 

realizam o ato em pessoa. Essa relação de responsabilidade se manifesta por 

estarem todos os membros em dependência recíproca, e isto reflete que todos serão 

responsabilizados: quem comanda e quem executa. 

Assim, no seio da responsabilidade penal por tais delitos, prima-se que todos 

os membros figuram como efetivos autores, independentemente da posição 

hierárquica que ocupam e, pela dogmática penal, essa configuração só se torna 

visível se for via aplicação dos princípios da Teoria do Domínio da Organização409. 

Cumpre mencionar que a autoria mediata fundada no domínio das 

organizações não é a única ferramenta de análise da autoria nos crimes de 

atrocidade cometidos por meio de um aparato organizado de poder. A bem da 

verdade, alguns julgados em sede de tribunais internacionais ad hoc, 

fundamentaram suas sentenças na chamada Teoria da Empresa Criminal Comum - 

ECC (Joint Criminal Enterprise).  

A Tese da Empresa Criminal Comum surge a partir do caso de DuskoTadic410 

no âmbito do Tribunal Penal Internacional para antiga Iugoslávia iniciado em 1994 e, 

a partir daí, passou a ser utilizada como fundamento para sentenças em 

subsequentes julgamentos internacionais, como no Tribunal Internacional para a 

Ruanda, na Corte Especial do Timor Leste e na Corte Especial de Serra Leoa411. 

O julgamento no Tribunal Penal Internacional para Ex-Iugoslávia, definiu três  

modalidades de Empresa Criminal Comum: ECC I, seria a forma básica atinente  

aos casos onde vários indivíduos com intuito delitivo comum, dividem a 

responsabilidade dolosa pelos crimes cometidos, não importando qual posição 

ocupava no momento do ato executório; ECC II, definida como forma sistêmica, diz 

respeito à figura de um superior hierárquico que será titulado como coautor por 

participar comandando a empresa criminosa com propósito delitivo comum, como 
                                                      
409PESSÔA, Ulisses; PESSÔA, Cristiane Dupret.Ob.Cit. 
410Político Sérvio na antiga República Socialista da Bósnia. Participou de grupos paramilitares cujo 
objetivo era a limpeza étnica, precisamente a exclusão de mulçumanos daquela região. Foi 
condenado a 20 anos de prisão por crimes contra humanidade e de guerra praticados durante os 
conflitos na Bósnia entre 1992-1995. (UNITED NATIONS -  International Criminal Tribunal for the 
former Yugoslavia. Tadic case. Judgement. Disponível in:http://www.icty.org/x/cases/tadic/acjug/en/ 
tad-aj990715e.pdf. Acesso em: 12 mar.2018) 
411PESSÔA DOS SANTOS, Ulisses. A Teoria do Domínio da Organização e sua Aplicação Junto 
à Administração Pública: possibilidades e discussões acerca do seu real alcance. Belo Horizonte: 
Letramento: Casa do Direito,2017.p.121-122. 
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também de qualquer outro membro que, mesmo não tendo praticado diretamente, 

ou seja, pessoalmente, a ação criminosa, contribui de alguma modo com os outros 

membros a executar diretamente o crime; ECC III, estabelecida como a forma 

estendida, parte da ideia de responsabilidade penal por determinados resultados 

criminais que não fazem parte do objetivo criminal comum, figurando uma 

responsabilidade incidental a partir da previsibilidade e pela assunção voluntária dos 

membros da empresa comum ao risco de produção do resultado412.  

Tem-se, portanto, que os elementos objetivos na caracterização da tese da 

Empresa Criminal Comum, são: pluralidade de pessoas, existência de um plano 

delitivo coletivo e a participação do sujeito através de qualquer forma de assistência 

ou contribuição para a execução do propósito comum413. 

A teorização da ECC está ligada à ideia de um propósito delitivo comum 

(Common Purpose), ou seja, um plano criminal compartilhado por todos os sujeitos 

que integram determinado grupo com fins delitivos, respaldando a responsabilidade 

penal a todos os envolvidos que de alguma forma contribuíram para consecução do 

delito, ainda que esta contribuição não seja realizada diretamente na execução do 

crime414.  

Pela regra da Empresa Criminal Comum, em todas as suas três modalidades, 

quem participa da organização criminosa, será visto como coautor, o que parece 

uma incongruência frente aos critérios mínimos da coautoria, que se sabe, requer 

um acordo de vontade 415 , divisão de tarefas e horizontalidade na posição dos 

sujeitos coautores, e tais questões nem sempre se fazem presentes na realidade 

criminológica de uma organização de poder que produzem delitos contra 

humanidade. 

Talvez o elemento de maior importância na coautoria seja a consciência e 

aceitação do crime por todos os possíveis coautores. A Teoria da Empresa Criminal 

Comum não observa tal critério. O acordo de vontades, como dito, é fundamento 

específico para incidência da coautoria e, estando ausente, restará afastada a ideia 

                                                      
412ODRIOZOLA-GURRUTXAGA, Miren.La doctrina de la empresa.criminal conjunta en los tribunales 
ad hoc y su ámbito de aplicación en el Estatuto de Roma.in: Anuario Ibero-Americano de Derecho 
Internacional.Penal, ANIDIP,vol.1, 2013,pp.86-104. 
413Idem. 
414Ibidem. 
415JAPIASSU, Carlos Eduardo Adriano; GUEIROS SOUZA, Artur de Brito. Ob Cit. p.368. 
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da responsabilidade recíproca de cada um dos codelinquentes, indo de encontro aos 

ordenamentos de grande parte da doutrina e legislações internas que não 

reconhecem a responsabilidade por atos que extrapolam o acordo de vontade entre 

os autores416. 

Obedecer esse critério seria eliminar o animus auctoris de cada coautor, e por 

outro, admitir a incidência da responsabilidade objetiva417 a algum membro do grupo 

organizado que previamente não acordasse em determinado ato cometido por 

outros, ou que não houvesse previamente aderido na extensão de certas práticas 

criminosas produzidas unicamente por vontade própria de uma outra parte do grupo. 

Por outro aspecto, também se observa que a tese da ECC não permite a 

distinção entre a efetiva autoria e a possibilidade da participação, vez que não leva 

em conta a importância da contribuição de cada um dos sujeitos, colocando as 

formas de colaboração de todos os agentes em um mesmo patamar objetivo em 

relação ao fato delitivo alcançado. Isso não parece lógico frente aos básicos critérios 

de definição da autoria penal que exige, até mesmo por um critério de justiça na 

responsabilização do agente, que se faça a perfeita distinção entre autor e 

partícipe418. 

A outro ponto, tem-se que em uma organização de poder existe hierarquia. 

Haverá posição distinta entre os participantes, assim como, comando de uns 

membros sobre outros, situação que não combina com a coautoria, vez que essa 

forma, recorda-se, se molda na horizontalidade quanto à posição dos coautores, os 

quais dividem conjuntamente a execução do delito. 

Observe que a realidade dos crimes de atrocidade bem se adéqua à 

verticalidade na posição dos membros da organização. O critério geral da 

responsabilidade nos crimes de atrocidade é que quanto mais elevada for a posição 

do membro, maior será sua responsabilidade criminosa. Por este ângulo, parece 

injusto equiparar a responsabilidade penal de todos os membros de um grupo que 

empreenda crimes de atrocidade, de tal forma a colocar todos em igualdade de 

                                                      
416GIL GIL, Alicia.Ob.Cit. p.340-373. 
417A Responsabilidade objetiva define que o indivíduo deve responder pelo delito mesmo que não 
tenha agido com dolo ou culpa, assim, não leva em conta a responsabilidade pessoal tão pouco a 
culpabilidade do agente. Esta doutrina não condiz com as garantias do Direito Penal. 
418GIL GIL, Alicia.Ob.Cit. p.340-373. 
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contribuição e de responsabilização, independente de sua posição hierárquica, 

sendo que é desta forma que transita a tese da Empresa Criminal Comum, já que a 

lógica desta teoria é que todos os participantes do aparato compartilham o mesmo 

nível de dolo419 . 

Ressalva-se que as críticas acima não vem dizer que seria inadmissível a 

ocorrência da coautoria em crimes de atrocidade, mas tal possibilidade deve ser 

vislumbrada onde realmente essa modelo de autoria penal exista, o que pressupõem 

a relação horizontal entre os membros e a clara identificação do acordo de vontades 

entre os  sujeitos, critérios esses não identificados no âmbito da Teoria da Empresa 

criminal Comum420. 

Diante dessas questões, e muito embora no âmbito penal Internacional não 

se identifique unanimidade sobre qual tese tem melhor aplicação para inserir a 

responsabilização penal dos membros de uma organização estruturada de poder, 

propugna-se que propriamente nos crimes contra humanidade surgidos em meio aos 

aparatos organizados, a Tese do Domínio das Organizações apresenta os critérios 

que melhor se adéquam ao quadro criminológico de tais delitos421. Até porque, 

fazendo análise da legislação mais próxima desse tema, no caso, o Estatuto de 

Roma, desprende-se de sua redação, precisamente da leitura do artigo 25 (3) (a, 

terceira parte) e 25 (3) (d, na medida da contribuição)422, que nos casos de crimes 

                                                      
419 ODRIOZOLA-GURRUTXAGA, Miren. Autoría y Participación en Derecho Penal Internacional 
Ob.Cit.p.402-403. 
420Idem.p.66. 
421O TPI, em decisão no caso Lubanga, de 2007, rechaçou que a tese da ECC sirva para definição da 
coautoria contida no Estatuto de Roma (ODRIOZOLA-GURRUTXAGA, Miren.La doctrina de la 
empresa.criminal conjunta en los tribunales ad hoc y su ámbito de aplicación en el Estatuto de 
Roma.Ob.Cit. pp.86-104 ) 
Caso Lubanga: Acusado e condenado por crimes de guerra e por recrutar crianças menores de 15 
anos para serem usadas como soldados na guerra étnica na República Democrática do Congo. 
Sentenciado, após recurso, a 14 anos de reclusão, foi recolhido à prisão em dezembro de 
2015.(INTERNACIONAL CRIMINAL COURT. Lubanga Case. Disponível in:<https://www.icc-
cpi.int/drc/lubanga/Pages/Home.aspx>. Acesso em: 16 set. 2018.) 
422Estatuto de Roma - Artigo 25: Responsabilidade Criminal Individual:(...)3. Nos termos do presente 
Estatuto, será considerado criminalmente responsável e poderá ser punido pela prática de um crime 
da competência do Tribunal quem: a)Cometer esse crime individualmente ou em conjunto ou por 
intermédio de outrem, quer essa pessoa seja, ou não, criminalmente responsável; b)Ordenar, solicitar 
ou instigar à prática desse crime, sob forma consumada ou sob a forma de tentativa; c)Com o 
propósito de facilitar a prática desse crime, for cúmplice ou encobridor, ou colaborar de algum modo 
na prática ou na tentativa de prática do crime, nomeadamente pelo fornecimento dos meios para a 
sua prática; d)Contribuir de alguma outra forma para a prática ou tentativa de prática do crime por um 
grupo de pessoas que tenha um objetivo comum. (...). (BRASIL. Decreto no 4.388, 25 de setembro de 
2002. Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4388.htm>. Acesso em: 15 jan. 2016). 
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surgidos a partir de grupos delitivos organizados, a autoria mediata com executor 

punível é a formatação que mais se aproxima do texto introduzido no regramento 

estatutário423. O que pode ser confirmado olhando-se decisão no âmbito da Corte 

Penal Internacional proferida posteriormente à ideia da ECC424. 

Embora seja um qualificado método para estudo da autoria penal, desde seu 

desenvolvimento em 1963, a Teoria do Domínio das Organizações vem sendo 

raramente aplicada em julgamentos de crimes com enfoque humanitário. A tese foi 

utilizada em poucas, ainda que importantes, decisões surgidas pelas jurisdições 

internas de alguns Estados e pelo próprio Tribunal Penal Internacional. 

Emblemático exemplo de aplicação desta teoria é o julgamento dos 

“atiradores do muro”425. O caso diz respeito à responsabilidade dos guardas que 

faziam segurança na fronteira entre as duas Alemanhas pelas mortes daqueles que 

tentavam atravessar de um lado a outro. 

O primeiro caso, julgado em 1992, dois anos após a “queda do muro”, veio 

com a sentença oriunda do Tribunal Territorial de Berlim com decisão favorável à 

responsabilização dos guardas da fronteira pela morte de Michael-Horst Schmidt, 

quando este tentou avançar sobre o muro para alcançar o lado Ocidental426. 

                                                      
423GIL GIL, Alicia.Ob.Cit. p.340-373. 
424Caso Katanga, de 2008 (GIL GIL, Alicia.Ob.Cit. p.340-373). 
Caso Katanga: Germain Katanga, integrante da Força de Resistência Patriota de Ituri, na República 
Democrática do Congo, foi condenado a 12 anos de prisão em março de 2014, por crime contra a 
humanidade e crimes de guerra cometidos em 2003 durante ataque a aldeia de Bogoro. 
(INTERNACIONAL CRIMINAL COURT . Katanga Case. Disponível in:< https://www.icc-
cpi.int/pages/cases.aspx?k=Katanga>. Acesso em: 16 set. 2018). 
425Diversas pessoas morreram na tentativa de atravessar a fronteira fugindo da Alemanha Socialista 
para alcançar o território da outra Alemanha. As mortes se davam por motivos diversos: afogamento 
no rio divisor entre as duas regiões, emaranhando-se nos arames farpados das cercas do muro, 
caindo do topo do muro em concreto, explodindo junto com as minas terrestres implantadas naquele 
perímetro e por tiros disparados pelos guardas que vigiavam o muro pelo lado da Alemanha oriental, 
esta, a forma mais significativa de desrespeito aos Direitos fundamentais no caso das mortes no 
"muro". 
426O julgamento tratava da morte de Michael-Horst Schmidt, que em 1° de dezembro de 1984, tentou 
atravessar a fronteira escalando o muro de Berlim com auxílio de uma escada. Os jovens soldados 
W. e H., militares da República Democrática Alemã, de vigia no local em uma das torres de 
observação, após emissão de avisos para que Michael-Horst parasse seu intento, dispararam em 
direção a ele. Michael-Horst foi ferido nas costas e no joelho, ficando estirado no local por duas 
longas horas esperando atendimento, o que não evitou que, devido aos ferimentos, e sobretudo pela 
demora no socorro, viesse falecer três horas depois de ser atingindo. (GUBERT, Roberta Magalhães. 
Mauerschützen (o caso dos atiradores do muro) e a pretensão de correção do direito na teoria 
de Robert Alexy: Aportes hermenêuticos aos debates acerca da relação entre direito e moral. São 
Leopoldo: 2006. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp029554.pdf. 
Acesso em: 27 mai. 2018) 



159 

 

Posteriormente, em 1994, o Tribunal Supremo Federal da Alemanha decidiu, 

debruçando-se sobre o mesmo evento, que os superiores dos guardas que foram 

condenados no caso Horst Schmidt, deveriam ser igualmente responsabilizados pelo 

homicídio 427 . Assim, três membros do então Conselho Nacional de Defesa da 

República Socialista Alemã: Kebler, Streletz e Albrecht; também restaram 

condenados pela morte de Michael-Horst Schmidt. 

Importante ressaltar que as duas decisões sofreram recursos por parte dos 

condenados. Os atiradores diretos recorreram alegando obediência às ordens, e os 

membros do Conselho de Segurança alegando não terem efetuado os disparos. 

Todos os recursos foram negados pela Corte Alemã, que usou a tese da autoria 

mediata por domínio da organização como fundamento para manter as sentenças, 

decidindo assim, pela típica definição de um autor por trás do autor: os membros do 

Conselho de Segurança do governo da Alemanha Oriental – autores intelectuais 

mediatos; os soldados que fizeram os disparos – executores, autores imediatos428. 

Caso também interessante para ilustração desse debate tem-se dentro da 

história política brasileira, a partir de um dos acontecimentos oriundos da repressão 

adotada pela ditadura militar. O caso que se traz é conhecido como Chacina do 

Parque Nacional do Iguaçu429. 

                                                      
427GUBERT, Roberta Magalhães. Mauerschützen (o caso dos atiradores do muro) e a pretensão 
de correção do direito na teoria de Robert Alexy: Aportes hermenêuticos aos debates acerca da 
relação entre direito e moral. São Leopoldo: 2006. Disponível em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp029554.pdf. Acesso em: 27 mai. 2018. 
428 ODRIOZOLA-GURRUTXAGA, Miren. Autoría y Participación en Derecho Penal Internacional 
Ob.Cit.p.143. 
429É útil para o texto mencionar outros exemplos de importantes julgamentos de autoridades com 
cargos superiores e acusados de crimes de atrocidade, onde a Tese do Domínio das Organizações 
fora utilizada como fundamento para responsabilização. Os acusados, embora não tenham executado 
diretamente o fato, detinham posição indispensável para que o crime viesse se concretizar: a) Lider 
do Sendero Luminoso, grupo/partido de orientação comunista no Peru, acusado de controlar uma 
estrutura de guerrilha dentro do grupo, foi condenado à prisão perpétua por determinar a realização 
de inúmeros crimes contra o Estado e por vários assassinatos executados por outros membros 
daquela organização. A justiça Peruana abarcou a tese da autoria mediata para fundamentar a 
decisão, tendo esta sido confirmada pelas Cortes Superiores no Peru;b) ex-presidente do Peru, 
Alberto Fujimori – Caso Barrios Altos – acusado pela morte de 25 pessoas e por sequestros de 
oposicionistas ao seu governo (1990 a 2000), foi condenado em abril de 2009 a 25 anos de prisão; c) 
Ex-presidente da Argentina (1976 a 1981), General Jorge Videla – caso fuzilamento em Córdoba – 
acusado e condenado à prisão perpétua pelo sequestro, tortura e morte de 31 presos políticos em 
1976. A justiça federal argentina considerou Videla mentor da ação. No mesmo julgamento, sob 
acusação semelhante à de Videla, Luciano Menéndez, ex-chefe militar do governo argentino, foi 
igualmente condenado à prisão perpétua. 
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O Governo Militar coordenava ações visando eliminar membros da militância 

opositora propensos a dar continuidade na luta contra o governo, para isso, enviava 

agentes para infiltrarem-se entre os militantes com fito de obter informações que 

viessem ajudar na desarticulação destes opositores. 

Conforme consta no volume 01 do relatório da Comissão Nacional da 

Verdade (CNV)430, em 1974, o agente infiltrado Alberi Vieira dos Santos, ex-sargento 

do exército, foi enviado ao Chile com a missão de atrair militantes da Vanguarda 

Popular Revolucionária (VPR) para dentro do território brasileiro e aqui serem 

entregues aos militares. Na missão, o agente conseguiu atrair para uma emboscada, 

seis militantes431 daquele grupo revolucionário, sendo todos mortos em fuzilamento 

surpresa na região de Foz do Iguaçu sob o comando dos majores Paulo Malhães e 

José Brant Teixeira do Centro de Informações do Exército (CIE). 

O caso serve a este debate em vista de notícias surgidas em maio de 2018 

acerca de documentos secretos produzidos à época do regime militar pela Agência 

Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA)432, dando conta que a ação para 

emboscar os militantes vinha de uma ampla política de extermínio pensada pelo 

governo brasileiro, com participação do então Presidente da República, General 

Ernesto Geisel, como também do seu sucessor, General João Figueiredo, que à 

época exercia o cargo de Chefe do Sistema Nacional de Informação (SNI). 

Embora os tiros que mataram os revolucionários tenham saído das armas dos 

militares de patentes inferiores arregimentados para a operação, tem-se claro que a 

ação só se concretizou em vista e por força da estrutura de poder previamente 

organizada que se vê presente nesse citado caso e que se fez existente nas fileiras 

do Estado Militar instalado por todo período do governo ditatorial. 

                                                      
430COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE (CNV). Relatório final da CNV brasileira. Disponível em: 
<http://www.cnv.gov.br/index.php/outros-destaques/574-conheca-e-acesse-o-relatorio-final-da-cnv>. 
Acesso em: 29 jun. 2017. 
431Foram mortos na emboscada (corpos até o presente momento não encontrados): Onofre Pinto, 
Joel José de Carvalho, Daniel José de Carvalho, José Lavecchia, Vítor Carlos Ramos, todos 
integrantes da VPR, e Enrique Ernesto Ruggia (estudante argentino). 
432O documento, descoberto pelo pesquisador Matias Spektor, professor de Relações Internacionais 
da Fundação Getúlio Vargas (FGV), foi produzido pelo então Diretor da CIA, William Colby, 
identificado nos arquivos como memorando número 99, datado de 11 de abril de 197, vem descrito 
como "decisão do presidente brasileiro Ernesto Geisel de continuar a execução sumária de perigosos 
subversivos sobre certas condições". (GODOY, Marcelo. Geisel autorizou execuções de presos 
políticos, diz documento da CIA comentários. In: UOL notícias. Estadão conteúdo. 10/05/2018. 
Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2018/05/10/geisel-
autorizou-execucoes-de-presos-politicos-diz-documento-da-cia.htm>. Acesso em 29 jun. 2018). 
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No caso acima, não parece lógico atribuir a responsabilidade penal apenas 

aos militares presentes na emboscada, esta que, reprisa-se, somente se tornou 

possível por ter sido arquitetada dentro do aparato de poder vigorante no Estado 

Brasileiro de então, o que denota amplitude na planificação do crime e, por 

conseguinte, na responsabilização pela concretização do delito. 

Pelas regras tradicionais para definição da autoria penal, fatalmente haveria 

de recair a responsabilidade penal tão somente aos soldados executores diretos dos 

disparos que atingiram os militantes ou curtamente estendida aos oficiais mais 

próximos que comandaram a ação433, o que mostra a fragilidade de aplicar-se a 

regra geral da autoria penal a crimes dessa estirpe, conquanto, não parece justo 

deixar de responsabilizar quem, mesmo estando distante dos fatos, com seu poder, 

idealiza o delito e propicia ao grupo o apoio e as condições para concretizar o crime. 

Então, em resumo de tudo que foi visitado nas linhas acima, tem-se que nos 

aparatos de poder, os membros mais graduados a quem reputa-se a gerência do 

grupo, detendo comando sobre ações delitivas do aparato, assim como membros 

intermediários, cuja contribuição resta igualmente importante, possuem, juntamente 

com os executores, sua parcela de responsabilidade na execução do delito. Todas 

essas ações acarretam responsabilidade do crime contra humanidade, assim, não 

pode ficar à margem da apuração criminal. Todos os membros tornam-se elementos 

indispensáveis ao crime, todos alocados na posição de autor434. 

Certamente não se descarta a possibilidade de se ter presente a figura do 

partícipe em alguma das ações que culminam em crimes de atrocidades, mas a 

participação penal somente será viável nas ações delitivas de um aparato 

organizado de poder quando a atividade do propenso partícipe não representar 

atuação inerente à gestão autônoma do aparato435. Seria o caso, por exemplo, do 

                                                      
433Deve-se recordar que foram abertas poucas investigações ou processos para apurar os crimes 
cometidos no período da ditadura militar, e dentre essas investigações, todas pautavam a 
responsabilidade pelas torturas, sequestro e mortes desse momento político à membros do baixo 
escalão do governo. Não se tem notícia de nenhuma apuração visando atribuir a responsabilidades 
dos homens por detrás dos executores. 
434Convém relembrar a posição de Kai Ambos no sentido de que os membros intermediários não 
possuiriam o domínio sobre o fato, por conseguinte, não poderiam ser vistos como autores mediatos, 
lhes cabendo a incidência da autoria imediata ou coautoria. Vide nota 371. 
435Art. 25 (3) (c, parte final) e 25 (3) (d, na medida da contribuição) - vide nota 422. 
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fornecedor clandestino de armas, além de outras tantas possibilidades viáveis 

conforme o esquema delituoso estabelecido pela organização de poder436. 

Muito embora não tenha sido utilizada com frequência ao longo dos 

julgamentos penais internacionais, a autoria mediata por meio do domínio das 

organizações se encaixa perfeitamente ao contexto criminológico dos crimes de 

atrocidade e, por isso, a teoria proposta por Claus Roxin precisa ser privilegiada437. 

É possível afirmar, que utilizando os critérios da Teoria do Domínio do Fato 

para efeitos da responsabilidade penal no cometimento do crime por ações oriundas 

de organizações de poder, restará clara a viabilidade da figura da autoria mediata 

com executor punível, o autor por trás do autor, e frente aos crimes de lesa 

humanidade, é esta configuração que se mostra lógica e mais justa sob ponto de 

vista da responsabilização penal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
436MONTALVO VELASQUEZ,Cristina Elizabeth.Ob. Cit. 
437 ODRIOZOLA-GURRUTXAGA, Miren. Autoría y Participación en Derecho Penal Internacional 
Ob.Cit.p.144. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Debateu-se no decorrer do texto que dentre as ações da justiça transicional, a 

persecução penal dos crimes cometidos por grupo opressor haveria de ser moldada 

de forma a não permitir que este passo, estando ausente ou incompleto no seio do 

processo transicional, viesse prejudicar a restauração da paz entre Estado e 

sociedade. Quando se fala em persecução incompleta, isso também se refere à uma 

apuração que não alcance todos os responsáveis pelas atrocidades cometidas. 

Percebeu-se ao longo da pesquisa que os crimes contra humanidade surgem 

a partir de ações com elevado nível de complexidade, seja pela forma com que os 

atos executórios propriamente ditos são encerrados, seja pela teia organizacional 

que envolve a confecção daqueles crimes. Isto porque, os delitos contra 

humanidade moldam agressões maciças, vitimização numerosa, como que 

igualmente numerosos são os agentes responsáveis pela consumação. 

Nesse sentido, por essa complexidade e pluralidade executória, é que o 

debate sobre a autoria penal dos crimes contra humanidade é ponto importante para 

definir, efetiva e corretamente, quem de fato deve ser penalmente responsabilizado. 

Por este aspecto, o estudo comparativo entre as formas ou teses para definição da 

autoria penal surge indispensável para o estabelecimento desta responsabilização 

punitiva. 

Não é raro, quando da persecução penal pelo cometimento dos crimes dessa 

estirpe, que a apuração se depare com dificuldades para tecer o caminho que leva à 

autoria, deixando muitas vezes importantes contribuintes de fora da 

responsabilização punitiva pela qual deveriam responder. 

As tradicionais formas de classificação da autoria não conseguem dar 

resposta necessária quando se tem à mesa de análise os crimes de atrocidade. 

Concisamente, aquelas formas usuais para classificação da autoria penal não 

permitem, via de regra, que quem está longe da materialidade da execução ou que 

não esteja no mínimo influenciando o executor, possa ser considerado autor, assim 

como, igualmente não atribui autoria aos executores que em tese estão sob 

comando superiores e tão somente cumprindo ordens, excetuando os casos da 

ordem manifestamente ilegal já normativamente prevista. 
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Os delitos de vitimização em massa quase sempre surgem a partir de notórias 

organizações estatais, muito bem arregimentadas, estruturalmente hierarquizadas e 

com robusto poder, onde a apuração penal pelo espectro das teorias comuns, por 

vezes, se mostra falha diante dessas especificidades, sobretudo pela influência 

política e social exercidas pelos membros do aparato de poder. 

Nesse contexto, para que o resultado da equação “necessidade de punir x 

quem punir” se torne eficaz, vale dizer, justa, não se pode dar aos crimes de lesa 

humanidade o mesmo tratamento que se dá quando da persecução dos delitos ditos 

comuns, sob pena de não se alcançar determinados agentes, os quais, pela posição 

ocupada no eixo da organização estatal, por vezes passam despercebidos em suas 

responsabilidades penais. 

Nesse sentido, os delitos de atrocidade precisam ser melhor abarcados pelo 

direito penal. Para isso, torna-se necessário que o direito ajuste seus instrumentos 

de forma a alcançá-los punitivamente.  

E na busca da melhor forma de classificar a autoria dos crimes contra 

humanidade, percebendo-se que as teorias tradicionais, sobretudo no tocante à 

lógica da autoria mediata, mostram-se inaplicáveis na apuração daqueles crimes, 

chega-se ao encontro da Teoria do Domínio do Fato, precisamente no que tange à 

Tese do Domínio das Organizações. 

Com a discussão deste debate, foi possível perceber que quando a questão 

da autoria penal perpassa pelo cometimento de crimes contra a humanidade, 

sobretudo se surgem de ações propagadas pelo Estado, perfeitamente amoldados 

no que a doutrina convenciona identificar como macrocriminalidade política, sua 

consumação acaba por envolver agentes que ocupam posições das mais variadas 

dentro do contexto do aparato organizado, sendo possível observar a condição de 

perpetradores do crime locados no alto, médio e baixo escalão da estrutura 

criminosa. 

Comumente, os agentes do alto escalão estão distantes da cena do crime, 

geográfica e temporalmente, e na maioria das vezes longe daqueles que executam. 

Mas isso não é empecilho para funcionamento da organização, vez que essa ainda 
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conta com os agentes intermediários, estes que se investem na função de 

retransmitir as ordens do alto escalão aos subordinados. 

Muito embora possa soar incoerente atribuir autoria a quem esteja “distante” 

do fato típico, a Teoria do Domínio da Organização responde que nos crimes 

oriundos dos aparatos de poder, essa equidistância, pelo contrário, aproxima ainda 

mais a responsabilidade penal. Isso é bem lógico, na medida em que os crimes de 

contra humanidade só serão possíveis se presentes as circunstâncias propiciadas 

pelos membros do alto escalão, visto que estes detêm a influência e o poder 

necessários para criar o ambiente circunstancial consentâneo aos crimes de lesa 

humanidade. Nos aparatos organizados de poder a responsabilidade penal fica mais 

elevada quanto mais longe o autor estiver da execução  

Por outro lado, os executores não terão isenção de suas responsabilidades. 

Estes, agindo com plena disposição para o ato, deverão receber sua parcela de 

responsabilização. Porém, o que conclama dar atenção à Teoria do Domínio das 

Organizações é que a responsabilidade recai, não somente contra aquele que está 

na linha direta de execução, mas também a quem domina a organização e, portanto, 

detém domínio sobre a realização do delito. 

O próprio Estatuto de Roma alude essa questão de forma textual em seu 

artigo 25 o qual trata da responsabilidade penal individual. A norma estatutária 

estabelece a responsabilidade daquele que comete o crime em conjunto ou por 

intermédio de outrem, mesmo sendo este último penalmente responsável. No 

mesmo artigo, também se verifica a imputação de responsabilidade àquele que 

contribui para o objetivo criminal de um grupo.  

Toma-se o caso de um Estado que haja implementado uma ditadura. Haverá 

toda uma sistemática organizada dentro do poder estatal para que as limitações de 

direitos sigam impostas. Haverá publicação de decretos repressores por membros 

do alto escalão do governo, como também comandantes em postos médios 

planejando como fazer valer tais regras e transmitindo as deliberações dos 

superiores, e os homens na ponta da organização executando o planejado. É assim 

que resumidamente uma maquinaria de realizar crimes dentro de um aparato de 

poder funciona. 
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Existem várias formas de contribuir para crimes de atrocidade as quais 

diferem na forma de atuação em relação ao desfecho final do delito. Desde aquele 

que comanda intelectualmente, passando pelo gestor intermediário das ações, até 

chegar no soldado que executa a ordem criminal. Justamente por essas 

diversificadas possibilidades de contribuição é que a persecução penal carece de 

ser mais abrangente, o que efetivamente se alcança com aplicação da Teoria do 

Domínio do Fato, especificamente na subespécie que trata do Domínio das 

Organizações. 

Identifica-se, então, que pela aplicação da Teoria do Domínio do Fato por 

meio de um aparato organizado de poder, restarão punidos penalmente como autor, 

tanto o executor direto, quanto aquele que detém o poder de dar ou mesmo de 

retransmitir a ordem dentro do aparato organizado. Essa é a fórmula ideal para 

atribuir a responsabilização nos crimes contra humanidade, conquanto, não há como 

pensar em isentar da responsabilização criminal nenhum dos elementos que 

compõem o aparato organizacional. Todos detêm, de alguma forma, o domínio 

sobre o fato, devendo a lei penal alcançar a todos, atribuindo a penalização que 

cada um, por sua contribuição pessoal e importância na consumação do crime, 

merece, não importando, portanto, se o agente está longe da execução ou se ele é o 

executor direto. 

Observa-se, no caso aqui estudado, uma forma de autoria mediata especial, 

onde aquele que tem o comando, mesmo longe da execução material, domina o 

fato, e essa condição não permite ser ele considerado um simples instigador. Assim, 

em tal hipótese, terá o domínio sobre o fato tanto o executor, dominando a ação, 

como o determinador, dominando a vontade, sendo, portanto, ambos responsáveis 

penalmente. 

Deve-se também relembrar que a autoria mediata pelo domínio do aparato 

organizado não tem sido a única forma utilizada pelos Tribunais Internacionais para 

atribuir a responsabilidade penal por crimes surgidos em meio a grupos de poder. 

Tem-se, também em uso, a tese da Empresa Criminal Comum. No entanto, por tudo 

que foi visitado no estudo aqui realizado, preza-se o Domínio do Fato como critério 

mais acolhedor para chancelar a autoria nos crimes de atrocidade. 
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A Teoria Domínio da Organização, como visto em linhas anteriores, foi 

proposta por Roxin no início da década de 60, porém sua utilização ainda hoje tem 

sido tímida, denotando a essencialidade de debatê-la com mais vigor, trazendo 

contribuição para sua difusão e uso, haja vista sua efetiva importância na atribuição 

da autoria penal, sobretudo em crimes como os aqui discutidos. 

É lógico que a tese precisa ter uma amplitude legal mais vigorante, e isso 

requer que se instale uma base normativa adicional às que hoje já se tem, que se 

diga, é pouca, sobretudo no âmbito das legislações internas dos Estados 

Soberanos. Expandir a normativa sobre o tema, assim como alargar os estudos por 

parte da literatura jurídica, traria de vez a inserção desta teorização na prática penal, 

facilitaria seu uso e ajudaria na sua interpretação e aplicação. 

Conclui-se, por fim, que a relevância prática e legal da teoria aqui debatida é 

a garantia de que nenhum sujeito que de qualquer forma tenha contribuído para 

crimes contra a humanidade deixe de ser responsabilizado penalmente, trazendo em 

evidência o efetivo exercício da justiça para as vítimas das atrocidades. 

Frente à importância que a Teoria da Autoria Mediata por Domínio da 

Organização tem para análise da responsabilidade penal nos crimes cometidos a 

partir de aparatos organizados de poder, as regras de aplicação desta figura 

dogmática penal devem ser valorizadas positivamente e empregadas rotineiramente 

nos Tribunais. 

Tem-se certo que amoldando a normativa penal à Tese de Domínio do Fato 

por meio do Domínio das Organizações, a matiz de contribuição delitiva de cada um 

dos agentes que se envolvem no cometimento dos crimes de complexa execução, 

como o são os crimes de atrocidade, parece ser mais lógica, ou melhor, mais justa, e 

por óbvio, deverá ser ressaltada e tida como regra na identificação da autoria penal 

nas condutas criminosas que atingem a humanidade. 
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