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1. RESUMO  

Primordialmente, o presente projeto tem como objetivo aprimorar o 

debate acerca do tema no qual se está debruçado, mediante reflexões 

jusfilosóficas sobre direito internacional penal e suas implicações para o 

Estado contemporâneo de Direito sob a concepção kelseniana.  

Dessarte, a pesquisa tem como essencial a análise feita dos crimes 

ocorridos contra a ordem mundial, que consequentemente, ferem a paz e a 

harmonia internacional. Sendo que, em grande maioria destes crimes 

internacionais, quem é o sujeito ativo é o próprio Estado.  

Ademais, discute-se aqui também a soberania política do Estado-nação, 

posto que é imprescindível que o Estado ceda parte de sua soberania ao 

órgão internacional punitivo.  

Finalmente, as reflexões jusfilosóficas se dão com a sustentação de 

Hans Kelsen, estas essenciais para dirimir as dificuldades pertencentes às 

particularidades dos crimes que atentam contra a ordem internacional. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Primeiramente, o presente projeto irá tratar de direito internacional 

penal, que é uma vertente do direito internacional público, sendo que o objeto 

de estudo acopla princípios do direito internacional público e regras do direito 

penal; ademais, possui particularidades quanto à interpretação de suas 

normas jurídicas. 

Outrossim, o direito internacional penal é um meio de resguardar a 

sociedade mundial dos mais graves crimes que atentam contra a paz, a 

segurança e o bem-estar global, introduzindo assim proteção aos bens 

jurídicos fundamentais supranacionais. Sendo esta proteção em caráter 

global, sua amplitude será concernente à política internacional e ao direito 

internacional. 

Vale ressaltar, que o direito internacional penal tem em seus tratados a 

delimitação do que são os crimes passíveis de punição em âmbito 

internacional, isto é, a caracterização do que é um crime internacional. Além 

do mais, este ramo do direito impõe aos Estados o julgamento e a 

condenação de alguns destes crimes que ferem a ordem mundial. 



Em concordância com o exposto, o objeto de primordial importância 

deste trabalho será analisar o direito internacional penal sob a perspectiva 

kelseniana e extrair desta forma, reflexões acerca do Estado contemporâneo 

de Direito. 

 

3. OBJETIVOS 

 Faz-se imprescindível contextualizar este ramo do direito e o momento 

de seu surgimento; investigando crimes ocorridos no passado que foram 

condenados por órgão internacional e como se realizou o andamento dessas 

punições. 

 Além disto, vale analisar o direito internacional penal sob novas 

perspectivas, delimitar quais são estas e o pensamento jusfilosófico que as 

envolvem. Ainda assim, examinar toda a questão que envolve a soberania. 

Finalmente, averiguar a existência de casos recentes de crimes que 

atinjam a ordem mundial e quais são as particularidades da interpretação da 

norma jurídica de ordem internacional.  

 

4. METODOLOGIA  

A metodologia da presente pesquisa consiste em fichar livros, artigos 

relacionados ao tema, tratados e convenções internacionais, objetivando uma 

profícua análise de todo o material colhido para que a mesma atinja os 

objetivos supramencionados. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Em conformidade com o exposto, Hans Kelsen contribuirá 

imensamente por meio de suas obras que tratam ou relatam exemplos do 

direito internacional e do direito penal. Uma de suas contribuições está 

quando o mesmo expõe da seguinte forma: 

 

“Em vista destes fatos, a custo será hoje possível afirmar que, 

segundo o Direito internacional vigente, um Estado que se não tenha 

pacticiamente vinculado em contrário pode recorrer à guerra contra 

qualquer outro Estado, por qualquer razão que muito bem entenda, 

sem violar o Direito internacional, quer dizer, sem negar a validade 



do princípio geral do bellum justum. A idéia de que a guerra, e bem 

assim as represálias, são sanções do Direito internacional, surge, 

assim, plenamente fundamentada.” (KELSEN, 2009, p. 225; 226) 

(grifo próprio) 

 

  Destarte, em consonância com o trecho supracitado a noção de que a 

guerra e as represálias são sanções do Direito internacional mostra-se 

absolutamente motivada. Posto que, de acordo com o Direito internacional 

que está em vigor, um Estado que não tenha pactuado em algum tratado ou 

acordo político a sua não entrada à guerra, pode-se recorrer à mesma contra 

qualquer outro Estado, por qualquer razão que considerar plausível, sem 

descumprir assim o Direito internacional. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

  Precipuamente, por meio do fichamento das obras de Kelsen é 

perceptível identificar que o mesmo disserta que qualquer Estado que não 

tenha pactuado contra a atuação em guerras e represálias podem recorrer a 

estas. 

  Nessa esteira, a respeito das particularidades da interpretação das 

normas jurídicas em âmbito internacional penal tem-se a questão da soberania 

do órgão punitivo internacional em penalizar cidadãos ou então, membros de 

um Estado que atuam como sujeitos ativos no crime internacional. 
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