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PreFácio

Em uma citação irônica de 1908 Charles Dumercy já alertava que “uma 
coletânea de jurisprudência é tão importante e necessária quanto as revistas de 
moda”. Ao contrário do que se pode imaginar não se tratava de desmerecer o 
papel dos julgados, mas sim de demonstrar que estes devem ser lidos com o mes-
mo interesse que se dedica a temas triviais, pois fazem parte integrante de nosso 
cotidiano e modulam de forma invisível e relevante a nossa realidade social. 

De fato, se por um lado, no direito interno a jurisprudência amadureceu 
em seu conjunto de atribuições, se integrou ao modus operandi da sociedade 
e com certa naturalidade determinou as fronteiras da legalidade do nosso 
comportamento social, por outro, na esfera internacional os julgados não tem 
ainda esta força e abrangência. As razões são variadas e servem de leitmotiv para 
a presente obra.

Em primeiro lugar a logica jurisdicional internacional clássica, decorren-
te da atuação contenciosa da Corte Internacional de Justiça, ainda é fortemen-
te herdeira de um modelo estatocentrico assentado no artigo 34 do Estatuto 
da CIJ. O alcance jurisdicional, portanto, permeia a solução de controvérsias 
entre Estados e seus efeitos, em grande medida, permanecem restritos ao cam-
po da sociedade internacional e das relações internacionais. A jurisprudência 
neste caso determina direitos e obrigações, mas limita seu alcance de autorida-
de unicamente aos Estados soberanos. 

Deste modo, observa-se, igualmente, que a autoridade da sentença está 
necessariamente vinculada ao alcance do consentimento das partes litigantes. 
Isto significa que ela é dirigida somente as partes e no caso em questão, con-
forme prevê o artigo 59 do Estatuto da CIJ. Em outras palavras não há que 
se falar em nada semelhante a um modelo de ação popular internacional fun-
dada na defesa de um interesse social ou de ordem pública e com um alcance 
erga omnes. Neste sentido, a regra do strare decisis e do precedente vinculante, 
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pela mesma razão, também não se aplicam e a jurisprudência aparece, sobretu-
do, como uma fonte auxiliar de produção da norma internacional, conforme 
previsto no artigo 38 do Estatuto da CIJ. 

Esta situação clássica toma outros contornos no âmbito do TPI e o direi-
to jurisdicional internacional penal amplia de forma extraordinária seu cam-
po de atuação. Constituído quase um século após a criação da CPJI, o TPI se 
adequa a uma nova realidade internacional. Não se trata mais de elaborar uma 
jurisdição internacional permanente com a finalidade de expandir os meios 
de solução pacífica de controvérsias a disposição dos Estados, mas sim de criar 
um sistema jurisdicional capaz de contribuir no combate a impunidade de 
crimes, que em virtude da sua natureza, ultrapassam a esfera legal do Estado 
e atingem a todos os seres humanos naquilo que consideramos os elementos 
essenciais dos nossos valores enquanto humanidade. 

O salto é gigantesco. Trata-se de reconhecer a existência de uma ordem 
pública internacional com valores que estão acima do sistema clássico de sobe-
rania estatal. Para tanto a regra matriz do consentimento necessário veio a ser 
relativizada e, em circunstâncias excepcionais, um individuo pode mesmo vir 
a ser julgado pelo TPI diante da prática de crimes tipificados em seu Estatuto, 
ainda que na ausência do consentimento de seu Estado de nacionalidade. 

Observa-se, igualmente, que a sentença, neste caso, é dirigida diretamente 
ao individuo sem o papel intermediário do Estado. Tal fenômeno o transfor-
ma em sujeito passivo do direito internacional e garante que a ordem normati-
va internacional se dirige da mesma forma a preservação de valores e interesses 
que ultrapassam os limites do Estado e integram diretamente os indivíduos e 
a humanidade dentro de seu escopo.

Tal transformação não se da, evidentemente, de forma pacífica e integral. 
O TPI ainda é profundamente dependente da cooperação dos Estados, há limi-
tações importantes na defesa das vítimas e das testemunhas, certa desconfiança 
com relação a uma atuação política ainda permeia as atividades do Tribunal 
e, sobretudo, uma recente oposição a suas atividades oriundas de Estados in-
satisfeitos com a possibilidade de ter seus nacionais julgados pelo Tribunal 
ainda o ameaça.   

Toda esta tensão decorrente das exigências de construção e fortalecimen-
to de uma ordem pública internacional, em oposição a uma estrutura interna-
cional ainda fortemente descentralizada e fragmentada em Estados Soberanos 
acentua de forma marcante o papel e a importância da jurisprudência do TPI. 
É a analise dos julgados que deve pavimentar o caminho e a evolução do di-
reito internacional penal. É ela que permitirá adaptar o conjunto normativo 
a realidade fática. É a jurisprudência que deve consolidar de forma dogmática 
a aplicação do direito internacional penal. Neste sentido ela representa tanto 
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uma reflexão sobre o alcance da norma, quanto a própria determinação práti-
ca do seu significado e da sua abrangência. 

Daí resulta a importância da presente obra. Ela permitirá aos leitores 
brasileiros o acesso à analise jurisdicional do direito internacional penal e das 
atividades do TPI. E é ao redor deste tema central que se revela toda a temá-
tica periférica e que constitui os reais desafios relativos à implementação da 
justiça penal internacional. Neste sentido, observa-se a sentença condenatória 
de Thomas Lubanga Dyilo, por crimes cometidos na RDC,  os julgamentos 
de Germain Katanga, Mathieu Ngudjolo Chuí e Bosco Ntaganda por crimes 
ocorridos na Província de Ituri, situada a noroeste da RDC, o caso envolvendo 
Ahmad Al Faqi Al Mahdi, por crimes na cidade de Timbuktu, no Mali, os 
casos de Laurent Gbago, ex-Presidente, e Charles Blé Goudé, ex-Ministro de Es-
portes e Juventude, ambos da Costa do Marfim, bem como o caso envolvendo 
o ex-Vice Presidente da RDC, Jean-Pierre Bemba Gombo e outros, e o caso do 
ex-Presidente do Sudão, Omar Al-Bashir.

Como afirmou A. Schopenhauer: “a tarefa não é tanto ver aquilo que nin-
guém viu, mas pensar o que ninguém ainda pensou sobre aquilo que todo mundo vê.” 
Tenho, portanto, que parabenizar os autores por esta relevante iniciativa que 
certamente irá contribuir de forma marcante para a melhor compressão das 
atividades do TPI em nosso país.

Belo Horizonte, 03 de julho de 2020.

LEONARDO NEMER C. BRANT
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aPresenTação

Ao longo dos séculos, o Direito Internacional tem sido utilizado para 
garantir a paz entre as diversas nações que compõe o ordenamento jurídico 
internacional. Afinal, o seu escopo é justamente proteger os interesses dos 
sujeitos que a compõe, mantendo o status quo por meio de regras consuetudi-
nárias, convencionais ou principiológicas.1 

Ocorre que no Direito Internacional Moderno, forjado ainda em 
1648, não tinha como objetivo central a proteção da pessoa humana, de 
modo que não era possível dizer que as pessoas teriam o condão de alte-
rar a lógica protetiva internacional, largamente estadocêntrica. Outrossim, 
com a ocorrência das Grandes Guerras no século XX, esse cenário se modi-
fica, haja vista os Estados começarem a notar que condutas contrárias ao 
Direito praticadas por alguns indivíduos transpunham os limites do corre-
to e do justo, prejudicando as próprias relações interestatais, tornando-se 
necessário, por conseguinte, repensar a estrutura do próprio ordenamento 
a fim de reprimi-las diretamente. 

Noutros termos, com a ocorrência de delitos internacionais, emerge a 
necessidade de atribuir-se uma sanção direta ao ofensor dada a característica 
natural do Direito, enquanto campo das ciências sociais que tem como con-
dão regular a vida e sociedade por meio da estipulação de regras e sanções, de 
coibir condutas indesejáveis.2 Logo, para a perfectibilização da justiça interna-
cional viu-se a necessidade de atribuir responsabilidade diretamente aos indiví-
duos, alterando a estrutura da ordem internacional, passando a considerar os 

1 DINSTEIN, Yoram. Guerra, Agressão e Legítima Defesa. 3ª ed. São Paulo: Monole, 2004, p. 156.
2 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Trad. João B. Machado. São Paulo: Martins Fontes, 2009, 

p. 11-13. 
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indivíduos enquanto seu sujeito. Afinal, “crimes contra o direito internacional 
são cometidos por homens, não por entidades abstratas”.3

Nesse condão é que emerge o Direito Internacional Penal, um regramen-
to voltado a tipificação, persecução e repressão de infrações concernentes a 
mais de um Estado, a fim de proteger a sociedade internacional como um 
todo.4 Naturalmente, este conjunto normativo seria objeto de ações interna-
cionais cometidas por indivíduos, os quais seriam conduzidos à tribunais in-
ternacionais devidamente constituídos para tal fim.5

Por isso que Kai Ambos6 confirma a existência de um novo ordenamento 
jurídico-penal internacional, posto que a responsabilização do indivíduo no 
plano internacional é proveniente da construção do Direito Internacional Pe-
nal – ramo autônomo do Direto Internacional que tem como objetivo tutelar 
bens jurídicos supranacionais e não apenas verificar a validade espacial da lei 
penal. Ocorre que, para tutelar-se esses bens, não basta a criação de regras es-
pecíficas7, senão de tribunais que tenham competência para buscar a esperada 
justiça internacional. 

Forte nessa assertiva, com base nas atrocidades levadas a cabo duran-
te os dois grandes conflitos armados do século XX, os quais demonstraram 
enorme desrespeito ao ser humano e aos seus direitos intrínsecos, atingindo 
níveis inimagináveis de violência e transgredindo grande parte das normas 
internacionais costumeiras e convencionais vigentes naquele tempo8, a socie-
dade internacional voltou-se à busca de soluções que desencorajassem novas 

3 Nuremberg IMT: Judgment and Sentence’ reprinted. In:  American Journal of International Law. n. 
41, 1947. p. 221 apud CRYER, Robert [et al.]. An Introduction to International Criminal Law and 
Procedure. Cambrigde: Cambrigde University Press, 2007. p. 94-95.

4 POSSE, Hortensia D. T. Gutierrez. Elementos de Derecho Internacional Penal. Buenos Aires: De 
los cuatro vientos, 2006. p.19-20. Para um debate acerca da distinção entre Direito Penal Internacional 
e Direito Intenacional Penal, cf. MELLO, Celso D. De Albuquerque. Curso de Direito Internacional 
Público, 2.v. 15.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p.1010. Especificamente sobre a definição de um 
crime internacional restar atrelada ao impacto do mesmo na sociedade internacional, cf. CRETELLA 
NETO, José. Curso de Direito internacional Penal. Ijuí: Unijuí, 2008, p. 60.

5 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte 
geral. 9.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p.139-141.

6 AMBOS, Kai. A Construção de uma Parte Geral do Direito Penal Internacional. In: AMBOS, Kai; JA-
PIASSÚ, Carlos Eduardo Adriano (org.). Tribunal Penal Internacional: Possibilidades e Desafios. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2005. pp.1-31.

7 Sobre o objeto de tais regras (que contemplariam interesses fundamentais da sociedade internacional 
como um todo), cf. SUNGA, Lyal S. Individual Responsiblity in International Law for Serious Hu-
man Rights Violation. Boston: Martinus Nijhoff, 1991, p. 126

8 Cf. evolução do Direito Internacional Humanitário – iniciada em 1863 com a criação do CICV e a 
adoção das Convenções de 1864, 1868, 1899, 1907, 1925, em CARDOSO, Tatiana de A. F. R. Direi-
to Internacional Humanitário - da Tutela aos direitos a sua efetividade. In: André Leonardo Copetti 
Santos e Florisbal de Souza Del’olmo. (Org.). Diálogo e Entendimento. São Paulo: Forense, 2009, 
pp. 277-288.
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demonstrações de brutalidade e degradação humana, estando a estruturação de 
um tribunal penal internacional no seio destas ambições.9

Fruto desses debates é que emergiram os Tribunais Militares Ad Hoc de 
Tóquio e de Nuremberg10, os quais foram as primeiras jurisdições11 a efetiva-
mente atribuir responsabilidade penal ao indivíduo em nível internacional, 
sendo de suma importância para o alargamento da proteção dos direitos do 
homem para além das fronteiras nacionais e para a própria consolidação do 
Direito Internacional Penal. Isso porque, além de aceitar-se a responsabilização 
daqueles que estariam no comando de uma ação ilícita em direito internacio-
nal enquanto agente governamental, ou até mesmo, quando agindo a partir de 
ordens ou a título privado dentro de um contexto de guerra, os julgamentos 
conduzidos por estes tribunais deram origem a um “conjunto de diretrizes que 
[passaram a] orienta[r] as experiências médico-científicas em seres humanos”12 
e estabelecera uma série de princípios que são, hodiernamente, considerados a 
base deste ramo normativo13.

9 “Embora o direito internacional apresent[ass]e diversas convenções que busca[va]m a efetiva proteção 
da pessoa humana, amparando-a”, foi apenas com a criação de tribunais internacionais criminais que os 
direitos fundamentais do homem passaríam a ser realmente assegurados, uma vez que apenas com a sua 
existência é que “a solução para o problema da impunidade dos crimes cometidos em tempo de conflitos 
armados [poderiam ser combatidos]” (MEZZANOTTI, Gabriela. A concretização da Jurisdição Penal 
Internacional e a Emenda Constitucional nº. 45.  In: CAMERINI, Fabrizio [et al.] Para Pensar o Direi-
to. vol. III. Novo Hamburgo: Feevale, 2007,  pp. 141-166).  

10 MAZUOLLI, Valério de O. O Tribunal Penal Internacional: Integração ao Direito Brasileiro e a sua im-
portância para a justiça penal internacional. In: Menezes, Wagner. O Direito Internacional e o Direito 
Brasileiro: homenagem a José Francisco Rezek. Ijuí: Unijuí, 2004, pp. 225-262.

11 Ressalta-se, porém, um ato marcante, o qual colocou em prática a teoria da responsabilidade internacio-
nal do indivíduo, ainda ao final da Primeira Guerra Mundial, que fora a edição do Tratado de Versalhes, 
que pôs termo a esse conflito. O citado documento, em seu artigo 227, acusou diretamente o Kaiser ale-
mão de uma massiva violação aos direitos e costumes da guerra; e o artigo 228 reconheceu o direito dos 
aliados e poderes associados a este a julgá-lo, de modo que, então, o artigo 229 mencionava que aqueles 
violadores cujos crimes não fossem precisamente situados em uma jurisdição nacional, deveriam ser 
entregues ao tribunal dos aliados, que seria o Tribunal de Leipzig, logo, sendo este inegavelmente um 
embrião de uma jurisdição criminal internacional (Cf. MEZZANOTTI, Gabriela. Direito, Guerra e 
Terror. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p.72). Cumpre salientar, contudo, que Guilherme II recebera 
asilo dos Países Baixos, impedindo a efetivação dos citados artigos, culminando em sua impunidade 
(SCALQUETTE, Rodrigo A. Elementos da Soberania e do Tribunal Penal Internacional. São Paulo: 
LCTE ed., 2007. p. 51), que, pensa-se, possivelmente colaborou para as violações alemãs levadas a cabo 
durante a Segunda Guerra Mundial.

12 CRETELLA NETO, José. Curso de Direito internacional Penal. Ijuí: Unijuí, 2008, p. 113.
13 NAÇÕES UNIDAS. Assembleia Geral. Resolução n. 95(I) - UN Doc. A/64/Add.1. Nova York, 11 

de dezembro de 1946 apud. CRYER, op cit., p.95; NAÇÕES UNIDAS. International Law Commis-
sion. Principles of International Law Recognized in the Charter of the Nürnberg Tribunal and in the 
Judgment of the Tribunal. In: Yearbook of the International Law Commission, 1950, vol. II, para. 
97. Disponível em: <https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/7_1_1950.pdf>. 
Acesso em: 29 fev. 2020.
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Muito embora tenham sido grandes referências contra a impunidade de 
criminosos internacionais, estes tribunais também foram alvo de críticas, as 
quais foram de suma importância para o próprio enriquecimento dos debates 
ao longo dos anos no tocante a construção de uma corte de cunho permanen-
te. Dentre elas, duas críticas sobressaem-se. 

A primeira se revela no tocante ao conhecimento, processamento e jul-
gamento de crimes cometidos apenas pelas tropas do Eixo, mesmo quando 
atos cometidos pelos Aliados igualmente pudessem ser considerados lesivos 
à sociedade internacional como um todo, a exemplo das bombas atômicas 
que vitimaram 140 mil vítimas em Hiroshima e 80 mil em Nagasaki, atin-
gindo não só alvos militares como também a civis (o que vai de encontro 
as leis da guerra – direito consuetudinário vigente até hoje).14-15 Já a segunda 
crítica apontada é no sentido destes tribunais terem ido de encontro a um 
dos princípios estipulados pelo próprio Tribunal de Nuremberg, qual seja, 
a garantia aos acusados de um julgamento digno e justo (princípio n. 5). 
Isso, pois, “todos os juízes nomeados eram de nacionalidade dos países ven-
cedores”, como bem apontou Maíra R. Machado16, o que certamente levava 
a uma pré-disposição a julgar procedente as demandas e, logo, a condenar 
os acusados. 

E apesar das enormes evoluções no campo do direito internacional dos 
direitos humanos e na criação e adoção de inúmeros tratados de direito in-
ternacional humanitário a partir da segunda metade do século XX, a real evo-
lução no Direito Internacional Penal em direção a uma corte permanente 
sobreveio apenas na década de 1990, quando o mundo realinhava-se ao final 
da Guerra Fria, particularmente em razão de alguns episódios tão horrendos 
quanto aqueles perpetrados nos grandes conflitos mundiais, quais sejam, os 
episódios da dissolução da Iugoslávia e o da luta pelo poder em Ruanda.

Ambas as mencionadas situações deram ensejo à criação de outros Tribu-
nais Penais Internacionais Ad Hoc que visavam o julgamento de indivíduos de 
violaram o direito internacional humanitário na constância de hostilidades: 
o Tribunal Penal Internacional para a Ex-Iugoslávia17, com sede em Haia – 

14 CRYER. Op cit., p.95; MACHADO, Maíra Rocha. A internacionalização do direito penal. São Paulo: 
Ed. 34, 2004, p. 97.

15 Outras considerações podem ser feitas, em especial ao Tribunal para o Extremo Oriente (Tóquio) no que 
pertine os procedimentos e as denúncias feitas aos próprios acuisados japoneses, como restou ressaltada 
na decisão dissidente do juíz indiano (bengali) Radhabinod Pal. Para mais, cf. FITZPATRICK, Geor-
gina. War Crimes trials, ‘Victor’s Justice’ and Australian MIlitary Justice in the Aftermath of the Second 
World War. In: HELLER, Kevin Jon; SIMPSON, Gerry (edts.). The Hidden Histories of War Crimes 
Trials. Oxford: Oxford University Press, 2013, pp. 327-347.

16 MACHADO, op cit., p. 97.
17 NAÇÕES UNIDAS. Conselho de Segurança. Resolução n. 827. Nova York, 25 de maio de 1993. Ado-

tada unanimemente. Disponível em: <unscr.com/en/resolutions/827>. Acesso em: 25 fev. 2020.
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Países Baixos, e o Tribunal Penal Internacional para Ruanda18, sediado em 
Arusha – Tanzânia. A particularidades desses tribunais, outrossim, advém da 
sua edificação, a qual não ocorrera por tratado ou proclamação militar, como 
nos casos de Nuremberg e Tóquio, respectivamente, mas por resoluções do 
Conselho de Segurança das Nações Unidas19. Afinal, uma das grandes teses 
de defesa nos tribunais militares fora justamente no sentido de desafiar a sua 
jurisdição sobre os acusados. 

Outras grandes melhorias foram justamente a impossibilidade de serem 
atribuídas penas morte aos condenados e a própria previsão de apelação – ine-
xistente nos tribunais erguidos na metade do século XX.20 Ademais, pode-se 
ressaltar a exclusividade de jurisdição dos tribunais conjecturados pelo Con-
selho de Segurança para julgar crimes cometidos na constância dos conflitos 
na Ex-Iugoslávia e Ruanda como outro ponto positivo, haja vista a impossibi-
lidade das jurisdições domésticas desses Estados garantirem a imparcialidade 
e a independência de eventuais julgamentos, ou até mesmo de apresentarem a 
possibilidade de viabilizá-los/realizá-los. 

Nesse passo, nota-se não apenas a própria relevância das Nações Unidas 
no sentido de tomar a frente no combate às graves violações à pessoa humana, 
evitando-se a impunidade dos perpetradores, mas também do próprio entendi-

18 NAÇÕES UNIDAS. Conselho de Segurança. Resolução n. 955. Nova York, 08 de novembro de 
1994. Adotada com 13 votos a favor, 1 abstenção (China) e 1 voto contrário (Ruanda). Disponível 
em: <unscr.com/en/resolutions/955>. Acesso em: 25 fev. 2020. Em que pese a própria Ruanda ter ins-
tigado a criação de um tribunal internacional ao conselho de segurança, do qual era membro rotativo 
à época, e que o mesmo tenha entrado em pauta para a votação, esse país votou contra a sua criação. 
A primeira razão para este ato fora de que tal nação almejava sediar em seu território essa corte; en-
tretanto, haja vista o caos em que o país se encontrava, somada a possibilidade de parcialidade pela 
pressão local, o mesmo fora deslocado à Tanzânia. O segundo motivo fora que Ruanda almejava que 
a competência temporal da Corte fosse maior, abarcando crimes desde outubro de 1990 – o que não 
ocorreu, tendo sido fixado o tempo compreendido entre abril a julho de1994. E, em terceiro lugar, 
que esse país desejava poder condenar os acusados a pena capital – o que prontamente fora afastado 
pelo conselho, haja vista a sua proibição no plano do direito internacional pelo Pacto Internacional de 
Direitos Civis e Políticos de 1966 (art. 6). Cf. MACHADO, op cit., p. 104; CRETELLA NETO, op 
cit., p. 196-199.

19 No caso, o Conselho de Segurança, agindo sob o capítulo VII da Carta da ONU, em prol da paz e da 
segurança mundial, pode tomar todas as medidas cabíveis para restaurá-las, o que inclui a formulação de 
um órgão subsidiário para o correto desempenho de suas funções, como um tribunal penal internacional, 
à luz do que estipula o artigo 29 da Carta, especialmente quando essas medidas são vistas como formas 
de evitar-se o próprio uso da força (humanitarian intervention) por parte das Nações Unidas, à luz do que 
preveem os artigos 41 e 42 da Carta. Cf. NAÇÕES UNIDAS. Carta das Nações Unidas. São Francisco, 
26 de junho de 1945. Disponível em: <https://treaties.un.org/ >. Acesso em: 25 fev. 2020; MACHADO, 
op cit., p. 99; CRETELLA NETO, op cit., p. 176-177.

20 Cf. debate específico em: CARDOSO, Tatiana de A. F. R.; RODRIGUES, Dulcilene A. Mapelli. Prin-
cípios de Direito Penal Relativizados pela Jurisdição Internacional. In: VI SEPesq - Comunicações de 
Pós-Graduação. Canoas: UniRitter, 2010. Disponível em: <https://ufu.academia.edu/TatianaCardosoS-
queff>. Acesso em: 20 fev. 2020.
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mento internacional que se criava em torno da necessidade de se impedir que 
novas violações massivas tornassem a acontecer no período contemporâneo. 
Em vista disso, em 1997, a Assembleia Geral da organização convocou uma 
conferência diplomática de Plenipotenciários, para a criação de um tribunal 
penal internacional permanente, a qual se realizou em Roma, na sede da Food 
and Agriculture Organization, no ano de 1998.21 

O Estatuto de Roma, que cria o Tribunal Penal Internacional, foi fruto 
dessa conferência.  Adotado com 120 votaram a favor, sete contrários22 e com 
21 abstenções, o documento conta com 128 artigos divididos em 13 partes.23 
Sua premissa maior é de “julgar e punir as mais serias violações de direitos 
humanos quando a justiça interna dos países falha em fazê-lo”, estabelecendo 
uma jurisdição penal internacional permanente.24 

Sem dúvidas, a sua aprovação foi o passo mais tortuoso, em que pese a 
necessidade de se obterem 60 ratificações para que o mesmo vigorasse no pla-
no internacional também não tenha sido fácil, tendo a sua vigência ocorrido 
apenas a partir de 1º de julho de 2002, mesmo diante da constante necessi-
dade de se instituir uma jurisdição penal de modo permanente para evitar-se 
mais violações aos usos e costumes de guerra e a impunidade de seus perpe-
tradores25. De toda sorte, restava edificada desta maneira uma organização 
internacional independente26 conhecida como o Tribunal Penal Internacio-
nal (TPI/ICC), com sede na Haia – Países Baixos, podendo (apenas) a partir 

21 NAÇÕES UNIDAS. Assembleia Geral. Resolução n. 52/160 - Doc. A/RES/52/160. Nova York, 15 de 
dezembro de 1997.

22 São eles: China, Iraque, Israel, Libia, Catar, Estados Unidos e Iêmen (DELGADO, Isabel L. [et al]. La 
Corte Penal internacional: Justicia versus Impunidad. Barcelona: Ariel, 2001, p. 51).

23 ICC. Rome Statute of the International Criminal Court. Rome, 17 jul. 1998. Disponível em: <https://
treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&clang=_
en>. Acesso em: 28 fev. 2020.

24 SCHABAS, William A. Introduction to the International Criminal Court. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2001, p. vii.

25 Diz-se isso, por exemplo, pela constante necessidade de recorrer-se ainda ao Conselho de Segurança 
para a criação de tribunais penais ad hoc, à exemplo da Corte Especial para Serra Leoa. Construída a pe-
dido do então presidente do país, Ahmad Tejan Kabbah, a Corte foi estruturada pela resolução n. 1315 de 
10 de agosto de 2010 do Conselho, com competência para julgar crimes cometidos entre 30 de novembro 
de 1996 e 18 de janeiro de 2002, quando do fim da Guerra Civil que perpassava o país. Note-se que se 
já estivesse em vigor, o TPI certamente poderia julgar alguns dos crimes cometidos neste conflito. Sobre 
este e outros tribunais, cf. ANNONI, Danielle; MENDONÇA, Camila D. Tribunais mistos: uma análise 
do conceito. Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC, Fortaleza, v. 35, n. 1, pp. 
101-133, jan./jun. 2015.

26 Salienta-se a não subsidiariedade do TPI em relação às Nações Unidas. Tratam-se de organizações 
apartadas, as quais trabalham em regime de cooperação para fins de combater crimes internacio-
nais, à exemplo da possibilidade do Conselho de Segurança poder denunciar ao Procurador do TPI 
quaisquer situações em que haja indícios de ter ocorrido um crime internacional. Cf. ICC, op cit., 
art. 13(b).
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de tal momento27 passar a receber denúncias de crimes de guerra, contra a 
humanidade, genocídio e agressão28, colocando em prática a sua jurisdição 
contenciosa.

Com a edificação deste Tribunal houve, de fato, um fechamento de 
uma construção teórica e jurisdicional no sentido de possibilitar a punição 
daqueles crimes que causam grande perplexidade à sociedade internacional. 
Todavia, para que realmente pudesse-se “oferecer alento contra a criminali-
dade” e garantir justiça aos ofendidos tal como se buscava com a sua estru-
turação29, era necessário que o mesmo passasse a atuar nos limites de sua 
competência, logo, analisando e julgando casos onde houvesse indícios de 
ter ocorrido um crime internacional.

Nesse escopo é que a situação da República Democrática do Congo 
(RDC), do Mali, da Costa do Marfim e da República Centro-Africana tor-
nam-se relevantes, haja vista a ocorrência de delitos cometidos por indivíduos 
dentro de suas fronteiras e/ou de indivíduos de sua nacionalidade passíveis 
de julgamento pelo Tribunal Penal Internacional30. Afinal, se o seu objetivo 
era justamente evitar a impunidade atribuindo a responsabilidade individual 
penal internacional a perpetradores de crimes internacionais quando a esfera 
doméstica dos Estados não se mostra capaz para o seu julgamento ou pondera 
ser o mesmo inconveniente31, a averiguação dessas situações mostra-se impor-
tantíssima para que a sua própria – e árdua – estruturação se justifique.

E justamente acerca dos julgamentos de Thomas Lubanga Dyilo, de Ger-
main Katanga, de Mathieu Ngudjolo Chui e de Bosco Ntaganda – no caso da 

27 Cf. ICC, op cit., art. 11(a).
28 O crime de agressão, em que pese previsto no art. 5 do Estatuto enquanto um dos crimes internacio-

nais passíveis de julgamento pelo TPI, não vinha definido neste documento, diferentemente do crime 
de genocídio (art. 6), crime contra a humanidade (art. 7) e crime de guerra (art. 8). O mesmo só fora 
definido na conferência de revisão do Estatuto de Roma, ocorrida em Kampala – Uganda, no ano de 
2010, tornando-se o art. 8 bis do Estatuto para aqueles que assim ratificaram a emenda. Outrossim, este 
delito passou a vigorar no plano internacional em 17 de julho de 2018 (em detrimento de 1º de julho de 
2002, como os demais crimes), por decisão tomada na 16ª Conferência das Partes do TPI (ocorrida entre 
os dias 4-14 de dezembro de 2017 na sede da ONU), haja vista ter obtido o mínimo de 30 ratificações 
(ressalta-se que o trigésimo país fora a Palestina) e já ter transcorrido a data mínima de janeiro de 2017. 
Cf. ICC. Press Release: Assembly activates Court’s jurisdiction over crime of aggression. Doc. IC-
C-ASP-20171214-PR1350. The Hague, 15 dec. 2017. Disponível em: <https://www.icc-cpi.int/Pages/
item.aspx?name=pr1350>. Acesso em: 26 fev. 2020

29 DEL’OLMO, Florisbal de S. A extradição no Alvorecer do Século XXI. Rio de Janeiro: Renovar, 
2007, p. 261-266.

30 Cf. ICC, op cit., art. 12(2)(a)(b).
31 Salienta-se que o TPI, diferentemente dos tribunais Ad Hoc do Conselho de Segurança, é complementar 

e subsidiário à jurisdição doméstica dos Estados, podendo apenas julgar certo indivíduo quando as cortes 
nacionais já não querem ou se considerarem incapazes de julgar os violadores dos crimes previstos no 
art. 5º do Estatuto de Roma; ou, ainda,  quando elas não o fazem de modo imparcial ou demoram injus-
tificadamente para fazê-lo. Cf. ICC, op cit., art. 17.
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RDC; de Ahmad Al Faqi Al Mahdi – no caso do Mali; de Laurent Gbago e 
de Charles Blé Goudé – no caso da Costa do Marfim; de Jean-Pierre Bemba 
Gombo – no caso da República Centro-Africana; e de Omar Al-Bashir – no 
caso da região de Darfur, é que o presente estudo debruça-se a analisar. Afinal, 
para além de toda fundamentação acerca da sua construção, é imperioso que 
se compreenda o modus operandi do Tribunal e a sua ratio decidendi para que se 
possa efetivamente ponderar acerca dos seus 18 anos de atuação e averiguar se 
o mesmo tem atingindo a sua finalidade. 

Por isso, o primeiro texto da presente obra, assinado pela professora 
mestre Vanessa de Oliveira Bernardi, da UNIFIN, e pela especialista Gabriela 
Scherer da Silva Pires, vinculada à Procuradoria Geral do Município de Nova 
Santa Rita/RS, aborda detalhadamente a sentença do primeiro caso em que 
houve sentença condenatória do Tribunal Penal Internacional, de Thomas 
Lubanga Dyilo, envolvendo crimes cometidos no âmbito do conflito armado 
de cunho interno na RDC, particularmente, o uso de crianças-soldado.

Ato contínuo, o segundo texto, assinado pela professora mestre Lara Dias 
Martinewski, da Faculdade IBGEN, e pelas especialistas Letícia Ruskowski e 
Luiza Perez Moraes, vinculadas à UniRitter, tem como condão analisar os 
critérios de condenação e de absolvição adotados pelo Tribunal Penal Interna-
cional a partir da análise dos julgamentos de Germain Katanga e de Mathieu 
Ngudjolo Chui, atinentes a atos delitivos cometidos durante o massacre ocor-
rido na Província de Ituri, situada a noroeste da RDC, durante a Guerra Civil. 

Já o terceiro texto deste livro, escrito em inglês e assinado pelo professor 
doutor Viorel Chiricioiu, vinculado à Universidade de Bucareste – Romênia, 
tem como objetivo debater o caso envolvendo Ahmad Al Faqi Al Mahdi, 
membro de um grupo islamita da etnia Tuaregue, chamado Ansar Dine, liga-
do à organização terrorista Al-Qaeda, que destruíra sítios religiosos na cidade 
de Timbuktu, no Mali, em 2012.

Ao seu turno, o quarto texto, assinado pelo professor doutor Raphael 
Carvalho de Vasconcelos, vinculado à UERJ e à UFRRJ, e pelo mestrando 
Samuel Felipe Nascimento Horn, da UERJ, debate os casos de Laurent Gba-
go, ex-Presidente da Costa do Marfim, e de Charles Blé Goudé, ex-Ministro 
de Esportes e Juventude da Costa do Marfim, considerados inocentes por 
insuficiência de provas, a partir da inter-relação entre direito e política, na 
tentativa de elucidar a postura dos Estados africanos em relação ao Tribunal 
Penal Internacional.

O quinto texto deste livro, assinado pelo mestre Daniel Braga Nascimen-
to, vinculado à Universidade de Oldenburg – Alemanha, e pelo mestrando 
Marcelo Lucchese Cordeiro, da UFRGS, tem como objetivo específico debater 
a sentença de primeiro grau envolvendo ex-Vice Presidente da RDC, Jean-Pier-
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re Bemba Gombo, e os crimes que teriam sido cometidos por ele durante a 
Guerra Civil da RDC, na tentativa de demonstrar o esforço realizado pelo Tri-
bunal Penal Internacional para se legitimar perante a sociedade internacional.

E justamente em razão da absolvição de Jean-Pierre Bemba Gombo quan-
do do julgamento do seu recurso de apelação pelo Tribunal é que o sexto 
texto desta obra igualmente se dedica a debater o citado caso. Assinado pelos 
mestres Bruna Nowak, vinculada à UFPR, e Gabriel Bernert Ribas, da Univer-
sidade de Leiden – Países Baixos, o escrito busca analisar pormenorizadamente 
os motivos pelos quais o Tribunal absolveu Bemba e as repercussões de tal 
fato. Não apenas isso, os autores igualmente exploram outro caso em que Jean-
-Pierre Bemba Gombo era réu perante o Tribunal Penal Internacional atinente 
a ofensas à administração da justiça, em que ele fora condenado, apresentando 
as relações entre os casos e os desafios que os mesmos geraram ao Tribunal.

O sétimo texto que compõe esta obra, escrito em inglês e assinado pelo 
professor doutor Walter Arevalo-Ramirez, da Universidade del Rosário – Co-
lômbia e pela mestranda Lucia Carcano-Fernández, vinculada à Universidad 
de los Andes – Colômbia, busca exclusivamente debater o segundo caso en-
volvendo Jean-Pierre Bemba Gombo perante o Tribunal Penal Internacional 
acerca de manipulação de testemunhas (ofensas à administração da justiça), 
em que também eram réus Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda 
Kabongo, Fidele Babala e Wandu Narcisse Arido. Situação esta que se mostra 
relevante por aventar sobre potenciais ameaças à legitimidade dos procedi-
mentos judiciais perante o Tribunal, apresentando potenciais reflexos a outros 
casos, como o do Ex-Presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, cujas acusações 
não forma confirmadas pelo Tribunal em função da falta de provas forte na 
manipulação de testemunhas.

O oitavo texto que compõe a obra, assinado pela professora doutora 
Tatiana Cardoso Squeff e pelos bacharelandos Augusto Guimarães Carrijo, 
Antônio Teixeira Junqueira Neto e Willy Ernandes Costa Batista, todos vin-
culados à Universidade Federal de Uberlândia – UFU/MG, fruto dos estudos 
para o Jessup Moot Court Competition de 2020, tem como objetivo analisar 
a obrigação de entregar Chefes de Estado ao Tribunal Penal Internacional na 
existência de mandado de prisão expedido por ele, a partir da análise do caso 
de Omar Al-Bashir, ex-Presidente sudanês acusado de crimes de guerra, contra 
a humanidade e genocídio na regisão de Darfur, indicado ao Tribunal por 
meio do Conselho de Segurança das Nações Unidas. 

Por fim, o nono e último texto, também assinado pela professora dou-
tora Tatiana Cardoso Squeff, acompanhada pela professora mestre Marina de 
Almeida Rosa, consultora da Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
e pela bacharelanda em relações internacionais pela Universidade Federal de 
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Uberlândia, Gabriela Lima, apresenta o reconhecimento da violência contra 
a mulher no âmbito do Tribunal Penal Internacional. Para tanto, as autoras 
partem de uma reflexão acerca da subjugação da mulher na sociedade interna-
cional e apresentam a prática da violência sexual enquanto um ato comum, 
especialmente em tempos de conflito armado. Outrossim, delineiam os es-
forços contínuos dos tribunais internacionais para condenar essa conduta, 
culminando na análise do julgamento de Bosco Ntaganda, condenado em 
primeira instância em 2019 por violência sexual, considerada um crime de 
guerra e contra a humanidade.

Assim sendo, através da análise jurisprudencial dos citados casos, espera-
-se elucidar o papel que o Tribunal Penal Internacional apresenta para a atual 
conjuntura mundana, particularmente em relação ao seu desempenho frente a 
situações violadoras das leis e costumes de guerra que atingem o âmago da per-
sonalidade humana e que, por causa disso, deveriam ser reprimidos. Além disso, 
justamente pela análise aprofundada realizada pelos autores, espera-se igualmen-
te expor quais as dificuldades enfrentadas pelo Tribunal Penal Internacional, na 
tentativa de apontar os possíveis espaços para o seu aperfeiçoamento.  
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