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Juridições Penais Internacionais II

Eleanor Taylor, NYT
https://www.nytimes.com/2016/11/03/opinion/a-stronger-court-for-crimes-against-humanity.html?_r=0

Tribunais penais internacionais
ad hoc
Tribunal Penal
Internacional
para a ExIugoslávia
• 1993-2017

Mecanismo
Residual
• Divisão Arusha
(2012-atual)
• Divisão Haia
(2013-atual)

Tribunal Penal
Internacional
para Ruanda
• 1994-2015

Tribunal Penal Internacional para
a Ex-Iugoslávia
• Criado pela Resolução n. 808 Conselho
de Segurança
• Teve início em fevereiro de 1993, sede em
Haia (Países Baixos)
• Portanto durante a guerra da Bósnia
(1992-1995)

Antoine Garapon sobre o Tribunal
Militar Internacional de Nuremberg
• 4 elementos que nunca mais estiveram
reunidos:
1. Detentos
2. Documentos
3. Consenso moral de reprovação da
barbárie nazista e da iniciativa da guerra
4. Guerra finda
https://www.persee.fr/doc/
criti_1290-7839_1999_num_5_1_1511

Voltando ao TPI ex-Iugoslávia
• Tinha 11 juízes, eleitos pela Assembléia
Geral das Nações Unidas com base numa
lista apresentada pelo Conselho de
Segurança
• Estatuto:
http://centrodireitointernacional.com.br/wp-content/uploads/2014/05/
Estatuto-do-Tribunal-Internacional-para-Julgar-as-Pessoas-noTerrit_rio-da-Ex-Iugosl_via.pdf

• Funcionou até dezembro de 2017

Competência
• Limitada aos atos cometidos na Ex-Iugoslávia desde
1991
• compreende 4 categorias de crimes (definidos em seu
Estatuto):
1. violações graves às Convenções de Genebra de
1949,
2. violações das leis e costumes de guerra,
3. crimes de genocídio e
4. crimes contra a humanidade
Documentos: http://www.unmict.org/en/basic-documents

https://www.youtube.com/watch?
v=W8p4mCAaZHM

http://www.icty.org/en/content/infographicicty-facts-figures

Tribunal Penal Internacional para
Ruanda
• Com sede em Arusha (Tanzânia), foi criado
em novembro de 1994 pelo Conselho de
Segurança (Resolução n. 955)
• Estatuto
http://legal.un.org/avl/pdf/ha/ictr_EF.pdf
• Tinha 11 juízes, eleitos pela Assembléia
Geral das Nações Unidas com base numa
lista apresentada pelo Conselho de
Segurança
• Extinto em 2015

Competência
• Limitada aos atos cometidos em 1994 em Ruanda
ou cometidos por cidadãos oriundos de Ruanda
nos Estados vizinhos
• Três categorias de crimes são definidos no
Estatuto do Tribunal:
1. crime de genocídio,
2. crimes contra a humanidade e
3. violações ao artigo 3 comum às Convenções de
Genebra de 1949 e ao Protocolo Adicional II, que
enunciam regras aplicáveis aos conflitos
armados não internacionais

“O Mecanismo”
• International Residual Mechanism for
Criminal Tribunals (“the Mechanism”)
• Resolução CS/ONU n. 1966 de 2010 –
Estatuto
http://www.unmict.org/sites/default/files/
documents/
101222_sc_res1966_statute_en.pdf

Funções
Busca dos últimos
fugitivos

Assistência às jurisdições
nacionais

Processar recursos dos
casos já julgados pelos
dois TPIs extintos,
processos por falso
testemunho etc.

Supervisão da execução
das penas

Acompanhamento dos
casos encaminhados às
jurisdições nacionais

Proteção de vítimas e
testemunhas

Gestão dos arquivos dos
TPIs extintos

TRIBUNAL PENAL
INTERNACIONAL

Aprovado em 17 de julho de 1998 por uma maioria
de 120 votos a favor, 7 em contrário (China, Estados
Unidos, Filipinas, Índia, Israel, Sri Lanka e Turquia) e
21 abstenções

Em 1º de julho de 2002, três meses após o
depósito do 60º instrumento de ratificação, o
Estatuto do TPI entrou em vigor internacionalmente

O Brasil assinou o pacto em 12 de fevereiro de
2000 e o ratificou em 12 de junho de 2002, depois
de aprovado pelo Congresso Nacional, tornando-se
o 69º Estado a reconhecer a jurisdição do TPI

Definição TPI
• Instituição jurisdicional permanente
(competência e funcionamento regidos pelo
ER)
• Independente da ONU, mas em cooperação
com ela
• Jurisdição sobre as pessoas responsáveis
pelos crimes de maior gravidade com
alcance internacional
• Complementar das jurisdições penais
nacionais

123 Estados Partes
33 África, 19 Ásia e Pacífico, 18 Europa Ocidental, 28 América Latina e
Caribe, e 25 Europa do Leste e outros
https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/Pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%20statute.aspx

Sentença de 22/2/2017

http://www.saflii.org/za/cases/ZAGPPHC/
2017/53.pdf

Sistema do ER

Assembleia
dos Estados
Partes

Tribunal
Penal
Internacional

Fundo em
benefício
das vítimas

Assembleia dos Estados Partes

Principal
administradora e
corpo legislativo do
TPI

Composta pelos
Estados que
ratificaram o Estatuto
de Roma – cada
membro um voto

Competência para
decidir sobre
orçamento, eleger os
juízes, o Procurador
e seus adjuntos,
entre outras

Próxima sessão (17ª): 5-12/12/2018 Haia

Estrutura
TPI

Presidência

Seções
Judiciárias

Gabinete do
Procurador

Cartório

Seções Judiciárias - 18 juízes

Seção de
Questões
Preliminares
Examina a
admissibilidade
dos processos

Seção de
Primeira
Instância
Processa e
julga

Seção de
Apelações

Aprecia os
recursos

Composição
Escolha dos juízes
pela Assembleia dos
Estados Partes (2/3
dos votos)

Entre pessoas que
gozem de elevada
consideração moral,
imparcialidade e
integridade

e que possuam as
condições exigidas
para o exercício das
mais altas funções
judiciárias de seu país

além dominarem uma
das línguas oficiais da
Corte (chinês, inglês,
francês, espanhol,
russo e árabe)

Composição atual (18/4/2018)
•
•
•
•
•
•
•

Luz del Carmen Ibañez Carranza, Peru
Solomy Balungi Bossa, Uganda
Tomoko Akane, Japão
Reine Alapini-Gansou, Benin
Kimberly Prost, Canadá
Rosario Salvatore Aitala, Itália
Olga Herrera-Carbuccia, República
Dominicana
• Howard Morrison, Reino Unido
• Robert Fremr, República Tcheca

Cont.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chile Eboe-Osuji, Nigéria (Presidente)
Geoffrey Henderson, Trinidad e Tobago
Marc Perrin de Brichambaut, França
Piotr Hofmański, Polônia
Antoine Kesia-Mbe Mindua, República
Democrática do Congo
Bertram Schmitt, Alemanha
Péter Kovács, Hungria
Chang-ho Chung, República da Coreia
Raul Cano Pangalangan, Filipinas

Procuradoria
órgão
independente
do Tribunal

dirigido por um promotor-chefe, coadjuvado por
mais um promotor adjunto

escolhidos pela
Assembleia dos
Estados Partes
para um
mandato de 9
anos

dentre pessoas
da mais alta
idoneidade,
experientes na
tarefa da
persecução
penal

e que também
dominem pelo
menos uma das
línguas oficiais
do Tribunal

https://www.icc-cpi.int/about/otp/who-s-who/Pages/FatouBensouda.aspx

Dados 03/4/2018
•
•
•
•

Cerca de 900 funcionários de 100 países
Orçamento para 2018: 147 milhões de euros
26 casos abertos
11 investigações - Uganda, RDC, RCA (2), Darfour
(Sudão), Quênia, Líbia, Costa do Marfim, Mali e
Geórgia
• 10 exames preliminares : Afeganistão, Colômbia,
Filipinas, Gabão, Guiné, Iraque, Nigéria, Palestina,
Ucrânia e Venezuela
• 32 mandados de prisão emitidos, 15 cumpridos (3
faleceram)
• 6 sentenças, com 9 pessoas condenadas e uma
absolvida

7 presos (03/4/2018)
• RDC : Bosco Ntaganda
• RCA : Jean-Pierre Bemba Gombo
• Costa do Marfim: Laurent Gbagbo e
Charles Blé Goudé
• Uganda: Dominic Ongwen
• Mali : Ahmad Al Faqi Al Mahdi e Al Hassan
Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag
Mahmoud

Competência Ratione Temporis
art. 11
• Relativamente aos crimes cometidos após
a entrada em vigor do presente Estatuto
[01/07/2002]
• Estado que se tornar Parte depois da sua
vigência internacional: o Tribunal só
poderá exercer a sua competência em
relação a crimes cometidos depois da
vigência nacional, salvo declaração
específica deste Estado

Competência (síntese)
• Situação em que foram cometidos crimes
tipificados no Estatuto, a partir de 01/07/2002
• Por um nacional de um Estado Parte ou
• No território de um Estado Parte ou de um
Estado que de alguma forma aceitou a
competência do TPI ou
• Encaminhamento por Resolução do
Conselho de Segurança (com base no
Cap.VII da Carta de S. Francisco)

Exercício da jurisdição – art.13
a) Um Estado Parte denuncia ao Procurador,
qualquer situação em que haja indícios de ter
ocorrido a prática de um ou vários desses crimes
(ex.: RDCongo, Uganda, República
Centroafricana, Mali); ou
b) O Conselho de Segurança denuncia ao
Procurador qualquer situação em que haja
indícios de ter ocorrido a prática de um ou vários
desses crimes (ex.: Darfour, Libia); ou
c) O Procurador de ofício (por iniciativa própria, ex
officio) abre inquérito (ex.: Quênia, Costa do
Marfim, Georgia)

Princípios
Complementariedade/Subsidiariedade
• TPI somente atua se o Estado que tem jurisdição sobre
determinado caso não iniciou o devido processo ou, se o fez,
agiu com o intuito de subtrair o acusado à justiça ou de mitigarlhe a sanção

Universalidade
• Estados Partes colocam-se integralmente sob a jurisdição do
TPI, não podendo subtrair de sua apreciação determinados
casos ou situações

Responsabilidade penal individual
• O indivíduo responde pessoalmente por seus atos, sem prejuízo
da responsabilidade do Estado

Princípios
Irrelevância da função oficial
• Responsabilização de Chefes de Estado ou de governo, ministros,
parlamentares e outras autoridades, sem qualquer privilégio ou
imunidade

Responsabilidade de comandantes e outros superiores
• Todos os chefes militares, mesmo que não estejam fisicamente
presentes no local dos crimes, devem envidar todos os esforços ao
seu alcance para evitá-los, sob pena de neles ficarem implicados

Imprescritibilidade
• Ação criminosa jamais terá extinta a punibilidade pelo decurso do
tempo, embora ninguém possa ser julgado por delitos praticados antes
da entrada em vigor do Tratado

Competência do TPI

Restringe-se aos crimes
mais graves que afetam
a comunidade
internacional no seu
conjunto

genocídio

crimes contra a
Humanidade

crimes de
guerra

crime de
agressão

Genocídio – art. 6°
Qualquer um dos atos que a seguir se
enumeram, praticado com intenção de destruir,
no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico,
racial ou religioso, enquanto tal:

a) Homicídio de
membros do
grupo;

b) Ofensas
graves à
integridade
física ou mental
de membros do
grupo;

c) Sujeição
intencional do
grupo a
condições de
vida com vista
a provocar a
sua destruição
física, total ou
parcial;

d) Imposição
de medidas
destinadas a
impedir
nascimentos no
seio do grupo;

e)
Transferência,
à força, de
crianças do
grupo para
outro grupo.

CRIMES CONTRA A
HUMANIDADE – ART. 7°

7.1. qualquer um dos atos
seguintes, quando cometido
no quadro de um ataque,
generalizado ou sistemático,
contra qualquer população
civil, havendo conhecimento
desse ataque

7.2.a. ataque contra uma
população civil = de acordo
com a política de um Estado
ou de uma organização de
praticar esses atos ou tendo
em vista a prossecução dessa
política;

7.1

a)
Homicídio

b)
Extermínio
7.2b) sujeição intencional a condições
de vida, tais como a privação do
acesso a alimentos ou medicamentos,
com vista a causar a destruição de
uma parte da população;

c)
Escravidão
7.2c) exercício, relativamente a uma
pessoa, de um poder ou de um
conjunto de poderes que traduzam
um direito de propriedade sobre uma
pessoa, incluindo o exercício desse
poder no âmbito do tráfico de
pessoas, em particular mulheres e
crianças;

d) Deportação ou
transferência forçada de
uma população

7.2d) deslocamento forçado de
pessoas, através da expulsão ou
outro ato coercivo, da zona em
que se encontram legalmente,
sem qualquer motivo
reconhecido no direito
internacional;

e) Prisão ou outra forma de
privação da liberdade física
grave, em violação das
normas fundamentais de
direito internacional

f) Tortura

7.2e) ato por meio do qual uma
dor ou sofrimentos agudos,
físicos ou mentais, são
intencionalmente causados a
uma pessoa que esteja sob a
custódia ou o controle do
acusado; este termo não
compreende a dor ou os
sofrimentos resultantes
unicamente de sanções legais,
inerentes a essas sanções ou por
elas ocasionadas;

g) Agressão sexual, escravatura
sexual, prostituição forçada,
gravidez forçada, esterilização
forçada ou qualquer outra forma
de violência no campo sexual de
gravidade comparável

7.2.f) Por "gravidez à força" entende-se a
privação ilegal de liberdade de uma mulher
que foi engravidada à força, com o
propósito de alterar a composição étnica de
uma população ou de cometer outras
violações graves do direito internacional.
Esta definição não pode, de modo algum,
ser interpretada como afetando as
disposições de direito interno relativas à
gravidez

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;

7.2.g) Por "perseguição'' entendese a privação intencional e grave de
direitos fundamentais em violação
do direito internacional, por
motivos relacionados com a
identidade do grupo ou da
coletividade em causa;

7.3. Para efeitos do presente
Estatuto, entende-se que o termo
"gênero" abrange os sexos
masculino e feminino, dentro do
contexto da sociedade, não lhe
devendo ser atribuído qualquer
outro significado.

Desaparecimento forçado de
pessoas

7.2i) detenção, a prisão ou o
seqüestro de pessoas por um Estado
ou uma organização política ou com a
autorização, o apoio ou a
concordância destes, seguidos de
recusa a reconhecer tal estado de
privação de liberdade ou a prestar
qualquer informação sobre a situação
ou localização dessas pessoas, com o
propósito de lhes negar a proteção da
lei por um prolongado período de
tempo

j) Crime de apartheid;

7.2h) qualquer ato desumano análogo
aos referidos no parágrafo 1°,
praticado no contexto de um regime
institucionalizado de opressão e
domínio sistemático de um grupo
racial sobre um ou outros grupos
nacionais e com a intenção de manter
esse regime

k) Outros atos desumanos de
caráter semelhante, que causem
intencionalmente grande
sofrimento, ou afetem
gravemente a integridade física
ou a saúde física ou mental

CRIMES DE GUERRA – ART. 8°

1. O Tribunal terá competência para julgar
os crimes de guerra, em particular quando
cometidos como parte integrante de um
plano ou de uma política ou como parte de
uma prática em larga escala desse tipo de
crimes.

Art. 8°
2. Entende-se por "crimes de guerra”:
a) As violações graves às Convenções de Genebra, de 12 de
Agosto de 1949, a saber, qualquer um dos seguintes atos,
dirigidos contra pessoas ou bens protegidos nos termos da
Convenção de Genebra que for pertinente:
i) Homicídio doloso;
ii) Tortura ou outros tratamentos desumanos, incluindo as
experiências biológicas;
iii) O ato de causar intencionalmente grande sofrimento ou
ofensas graves à integridade física ou à saúde;
iv) Destruição ou a apropriação de bens em larga escala,
quando não justificadas por quaisquer necessidades militares
e executadas de forma ilegal e arbitrária;

v) O ato de compelir um prisioneiro de guerra
ou outra pessoa sob proteção a servir nas
forças armadas de uma potência inimiga;
vi) Privação intencional de um prisioneiro de
guerra ou de outra pessoa sob proteção do
seu direito a um julgamento justo e imparcial;
vii) Deportação ou transferência ilegais, ou a
privação ilegal de liberdade;
viii) Tomada de reféns;

b) Outras violações graves das leis e costumes aplicáveis em
conflitos armados internacionais no âmbito do direito
internacional, a saber, qualquer um dos seguintes atos:
i) Dirigir intencionalmente ataques à população civil em
geral ou civis que não participem diretamente nas
hostilidades;
ii) Dirigir intencionalmente ataques a bens civis, ou seja
bens que não sejam objetivos militares;
iii) Dirigir intencionalmente ataques ao pessoal, instalações,
material, unidades ou veículos que participem numa missão
de manutenção da paz ou de assistência humanitária, de
acordo com a Carta das Nações Unidas, sempre que estes
tenham direito à proteção conferida aos civis ou aos bens
civis pelo direito internacional aplicável aos conflitos armados;
iv) Lançar intencionalmente um ataque, sabendo que o
mesmo causará perdas acidentais de vidas humanas ou
ferimentos na população civil, danos em bens de caráter civil
ou prejuízos extensos, duradouros e graves no meio
ambiente que se revelem claramente excessivos em relação
à vantagem militar global concreta e direta que se previa;

v) Atacar ou bombardear, por qualquer meio, cidades,
vilarejos, habitações ou edifícios que não estejam defendidos
e que não sejam objetivos militares;
vi) Matar ou ferir um combatente que tenha deposto armas
ou que, não tendo mais meios para se defender, se tenha
incondicionalmente rendido;
vii) Utilizar indevidamente uma bandeira de trégua, a
bandeira nacional, as insígnias militares ou o uniforme do
inimigo ou das Nações Unidas, assim como os emblemas
distintivos das Convenções de Genebra, causando deste
modo a morte ou ferimentos graves;
viii) A transferência, direta ou indireta, por uma potência
ocupante de parte da sua população civil para o território que
ocupa ou a deportação ou transferência da totalidade ou de
parte da população do território ocupado, dentro ou para fora
desse território;
ix) Dirigir intencionalmente ataques a edifícios consagrados
ao culto religioso, à educação, às artes, às ciências ou à
beneficência, monumentos históricos, hospitais e lugares
onde se agrupem doentes e feridos, sempre que não se trate
de objetivos militares;

x) Submeter pessoas que se encontrem sob o domínio de uma
parte beligerante a mutilações físicas ou a qualquer tipo de
experiências médicas ou científicas que não sejam motivadas por
um tratamento médico, dentário ou hospitalar, nem sejam efetuadas
no interesse dessas pessoas, e que causem a morte ou coloquem
seriamente em perigo a sua saúde;
xi) Matar ou ferir à traição pessoas pertencentes à nação ou ao
exército inimigo;
xii) Declarar que não será dado quartel;
xiii) Destruir ou apreender bens do inimigo, a menos que tais
destruições ou apreensões sejam imperativamente determinadas
pelas necessidades da guerra;
xiv) Declarar abolidos, suspensos ou não admissíveis em tribunal
os direitos e ações dos nacionais da parte inimiga;
xv) Obrigar os nacionais da parte inimiga a participar em
operações bélicas dirigidas contra o seu próprio país, ainda que
eles tenham estado ao serviço daquela parte beligerante antes do
início da guerra;
xvi) Saquear uma cidade ou uma localidade, mesmo quando
tomada de assalto;
xvii) Utilizar veneno ou armas envenenadas;

xviii) Utilizar gases asfixiantes, tóxicos ou outros gases ou
qualquer líquido, material ou dispositivo análogo;
xix) Utilizar balas que se expandem ou achatam facilmente
no interior do corpo humano, tais como balas de revestimento
duro que não cobre totalmente o interior ou possui incisões;
xx) Utilizar armas, projéteis; materiais e métodos de
combate que, pela sua própria natureza, causem ferimentos
supérfluos ou sofrimentos desnecessários ou que surtam
efeitos indiscriminados, em violação do direito internacional
aplicável aos conflitos armados, na medida em que tais
armas, projéteis, materiais e métodos de combate sejam
objeto de uma proibição geral e estejam incluídos em um
anexo ao presente Estatuto, em virtude de uma alteração
aprovada em conformidade com o disposto nos artigos 121 e
123;
xxi) Ultrajar a dignidade da pessoa, em particular por meio
de tratamentos humilhantes e degradantes;

xxii) Cometer atos de violação, escravidão sexual, prostituição
forçada, gravidez à força, tal como definida na alínea f) do
parágrafo 2o do artigo 7o, esterilização à força e qualquer outra
forma de violência sexual que constitua também um desrespeito
grave às Convenções de Genebra;
xxiii) Utilizar a presença de civis ou de outras pessoas protegidas
para evitar que determinados pontos, zonas ou forças militares
sejam alvo de operações militares;
xxiv) Dirigir intencionalmente ataques a edifícios, material,
unidades e veículos sanitários, assim como o pessoal que esteja
usando os emblemas distintivos das Convenções de Genebra, em
conformidade com o direito internacional;
xxv) Provocar deliberadamente a inanição da população civil
como método de guerra, privando-a dos bens indispensáveis à sua
sobrevivência, impedindo, inclusive, o envio de socorros, tal como
previsto nas Convenções de Genebra;
xxvi) Recrutar ou alistar menores de 15 anos nas forças armadas
nacionais ou utilizá-los para participar ativamente nas hostilidades;

Conflito armado que não seja de
índole internacional,
c) violações graves do artigo 3o comum às quatro Convenções
de Genebra, de 12 de Agosto de 1949, a saber,
qualquer um dos atos que a seguir se indicam, cometidos contra
pessoas que não participem diretamente nas hostilidades,
incluindo os membros das forças armadas que tenham
deposto armas e os que tenham ficado impedidos de
continuar a combater devido a doença, lesões, prisão ou
qualquer outro motivo:
d) A alínea c) do parágrafo 2o do presente artigo aplica-se aos
conflitos armados que não tenham caráter internacional e, por
conseguinte, não se aplica a situações de distúrbio e de
tensão internas, tais como motins, atos de violência
esporádicos ou isolados ou outros de caráter semelhante;

i) Atos de violência contra a vida e contra a pessoa,
em particular o homicídio sob todas as suas formas,
as mutilações, os tratamentos cruéis e a tortura;
ii) Ultrajes à dignidade da pessoa, em particular por
meio de tratamentos humilhantes e degradantes;
iii) A tomada de reféns;
iv) As condenações proferidas e as execuções
efetuadas sem julgamento prévio por um tribunal
regularmente constituído e que ofereça todas as
garantias judiciais geralmente reconhecidas como
indispensáveis.

e) As outras violações graves das leis e costumes
aplicáveis aos conflitos armados que não têm
caráter internacional, no quadro do direito
internacional, a saber qualquer um dos seguintes
atos:
f) A alínea e) do parágrafo 2o do presente artigo
aplicar-se-á aos conflitos armados que não
tenham caráter internacional e, por conseguinte,
não se aplicará a situações de distúrbio e de
tensão internas, tais como motins, atos de
violência esporádicos ou isolados ou outros de
caráter semelhante;
aplicar-se-á, ainda, a conflitos armados que tenham
lugar no território de um Estado, quando exista um
conflito armado prolongado entre as autoridades
governamentais e grupos armados organizados
ou entre estes grupos.

i) Dirigir intencionalmente ataques à população civil em geral ou
civis que não participem diretamente nas hostilidades;
ii) Dirigir intencionalmente ataques a edifícios, material, unidades
e veículos sanitários, bem como ao pessoal que esteja usando os
emblemas distintivos das Convenções de Genebra, em
conformidade com o direito internacional;
iii) Dirigir intencionalmente ataques ao pessoal, instalações,
material, unidades ou veículos que participem numa missão de
manutenção da paz ou de assistência humanitária, de acordo com a
Carta das Nações Unidas, sempre que estes tenham direito à
proteção conferida pelo direito internacional dos conflitos armados
aos civis e aos bens civis;
iv) Atacar intencionalmente edifícios consagrados ao culto
religioso, à educação, às artes, às ciências ou à beneficência,
monumentos históricos, hospitais e lugares onde se agrupem
doentes e feridos, sempre que não se trate de objetivos militares;
v) Saquear um aglomerado populacional ou um local, mesmo
quando tomado de assalto;

vi) Cometer atos de agressão sexual, escravidão sexual, prostituição
forçada, gravidez à força, tal como definida na alínea f do parágrafo 2o do
artigo 7o; esterilização à força ou qualquer outra forma de violência sexual
que constitua uma violação grave do artigo 3o comum às quatro
Convenções de Genebra;
vii) Recrutar ou alistar menores de 15 anos nas forças armadas nacionais
ou em grupos, ou utilizá-los para participar ativamente nas hostilidades;
viii) Ordenar a deslocação da população civil por razões relacionadas com
o conflito, salvo se assim o exigirem a segurança dos civis em questão ou
razões militares imperiosas;
ix) Matar ou ferir à traição um combatente de uma parte beligerante;
x) Declarar que não será dado quartel;
xi) Submeter pessoas que se encontrem sob o domínio de outra parte
beligerante a mutilações físicas ou a qualquer tipo de experiências médicas
ou científicas que não sejam motivadas por um tratamento médico, dentário
ou hospitalar nem sejam efetuadas no interesse dessa pessoa, e que
causem a morte ou ponham seriamente a sua saúde em perigo;
xii) Destruir ou apreender bens do inimigo, a menos que as necessidades
da guerra assim o exijam;

3. O disposto nas alíneas c) e e) do
parágrafo 2o, em nada afetará a
responsabilidade que incumbe a todo o
Governo de manter e de restabelecer a
ordem pública no Estado, e de defender a
unidade e a integridade territorial do
Estado por qualquer meio legítimo.

CRIME DE AGRESSÃO

• Revisão em Kampala, 2010
• Planificação, preparação, deflagração ou cometimento
de ato de emprego da força armada contra a
soberania, a integridade territorial ou a independência
política de outro Estado
• Atos especialmente de invasão, ocupação militar ou
anexação pelo recurso à força, bloqueio de portos e
costas, se por suas características, gravidade e
amplitude estes atos forem considerados como
violações manifestas da Carta de SF
• O autor é uma pessoa que estava efetivamente em
condições de controlar ou dirigir a ação política ou
militar de um Estado

Como inicia a investigação
•
-

representação à Promotoria
Estado Parte
Conselho de Segurança da ONU
Estado não Parte que aceite a competência
do TPI em relação a crimes cometidos em
seu território
• iniciativa do Promotor - somente admitido
pela Seção de Questões Preliminares, à vista
de indícios suficientes de culpabilidade do
acusado apresentados pela Promotoria

• Essa Seção poderá também ordenar a prisão
preventiva do acusado, para assegurar seu
comparecimento em juízo, para que ele não
obstrua a investigação, destruindo provas ou
ameaçando testemunhas, ou mesmo para
impedir que prossiga cometendo crimes
• Essa prisão será executada pelos Estadospartes ou por terceiros mediante os
instrumentos de cooperação internacional

Penas
(1) reclusão pelo prazo não superior a trinta
anos;
(2) prisão perpétua, dependendo da
gravidade do delito cometido e das
circunstâncias pessoais do acusado;
(3) multa; e
(4) confisco de bens procedentes direta ou
indiretamente da prática do crime

• A pena será cumprida em um dos Estados
Partes e poderá ser reduzida depois do
cumprimento de um terço ou de 25 anos, no
caso de prisão perpétua, atentando-se para
a colaboração prestada pelo réu durante o
julgamento
• O Tribunal poderá também fixar uma
reparação às vítimas, sob a forma de
reabilitação ou indenização, que será paga
pelo réu ou pelo Fundo

Elementos processuais

O TPI não processa
menores de 18 anos
(à época dos fatos)

Antes de investigar,
o Procurador deve
proceder ao exame
preliminar de
questões como a
existência de provas
suficientes, a
competência, a
gravidade, a
complementaridade
e os interesses da
Justiça

A pessoa acusa é
considerada
inocente até que
sua culpabilidade
seja provada

O ônus da prova
incumbe ao
Procurador

Ao longo de todas
as etapas do
procedimento a
pessoa acusada tem
direito à informação
numa língua que ela
compreenda
perfeitamente
(procedimento em
diversas línguas,
com intérpretes e
tradutores)

• A pessoa é referida como suspeito na fase
preliminar (admissibilidade) e acusado na
fase processual (primeira instância)
• Tanto o Procurador como a Defesa podem
recorrer da sentença
• Quando há absolvição, o caso pode ser
reaberto se o Procurador tem novas
provas

POLÊMICA NO BRASIL

STF - PETIÇÃO 4.625-1
REPÚBLICA DO SUDÃO - 2009
Decisão do Presidente do STF (em exercício à época)

• “Trata-se de pedido de “cooperação internacional e
auxílio judiciário” formulado pelo Tribunal Penal
Internacional, instituído pelo Estatuto de Roma, cujo
Artigo 89 confere, a esse Tribunal (com sede em
Haia), legitimação para dirigir, “a qualquer Estado”,
pedido de detenção e entrega de uma pessoa a quem
se haja imputado a suposta prática dos delitos
incluídos na esfera de competência de referido
Tribunal, que são aqueles “de maior gravidade com
alcance internacional”, expressamente referidos no
Artigo 5º dessa mesma convenção multilateral: (a) o
crime de genocídio, (b) os crimes contra a
humanidade, (c) os crimes de guerra e (d) o crime de
agressão”.

Estatuto de Roma Art.89
1. O Tribunal poderá dirigir um pedido de
detenção e entrega de uma pessoa, instruído
com os documentos comprovativos referidos
no artigo 91, a qualquer Estado em cujo
território essa pessoa se possa encontrar, e
solicitar a cooperação desse Estado na
detenção e entrega da pessoa em causa. Os
Estados Partes darão satisfação aos pedidos
de detenção e de entrega em conformidade
com o presente Capítulo e com os
procedimentos previstos nos respectivos
direitos internos.

Entrega x Extradição
Decisão do Presidente do STF (2009)
• “A ‘entrega’ de uma pessoa (qualquer que seja a sua
nacionalidade e em qualquer lugar que esteja) ao Tribunal
Penal Internacional é um instituto jurídico ‘sui generis’ nas
relações internacionais contemporâneas, em todos os seus
termos distinto do instituto já conhecido da ‘extradição’, que
tem lugar entre duas potências estrangeiras visando a
repressão internacional de delitos. (...).
• Estatuto de Roma distingue, claramente, o que entende por
‘entrega’ e por ‘extradição’. Nos termos do seu art. 102,
alíneas ‘a’ e ‘b’, para os fins do Estatuto entende-se por
‘entrega’, o ato de o Estado entregar uma pessoa ao Tribunal
‘nos termos do presente Estatuto’, e por ‘extradição’, entendese a entrega de uma pessoa por um Estado a outro Estado
‘conforme previsto em um tratado, em uma convenção ou no
direito interno’ de determinado Estado.

Porém o Presidente considera
pendentes:
- o reconhecimento, ou não, da competência originária do Supremo Tribunal
Federal sobre a matéria em causa;
- a possibilidade de entrega da pessoa reclamada, ao TPI, pelo Governo do
Brasil, considerado o modelo constitucional entre nós vigente (CF, art. 5º,
XLVII, “b”), nos casos em que admissível, pelo Estatuto de Roma, a
imposição da pena de prisão perpétua (Artigo 77, n. 1, “b”);
- a imprescritibilidade de todos os crimes previstos no Estatuto de Roma
(Artigo 29);
- a impossibilidade de invocação, por Chefe de Estado, de sua imunidade de
jurisdição em face do TPI (Estatuto de Roma, Artigo 27);
- a questão pertinente às relações entre o Estatuto de Roma e o postulado
constitucional da reserva de lei formal em matéria de definição (que há de
ser prévia) de tipos penais, bem assim das respectivas sanções,
notadamente em face da indeterminação das penas por parte do Estatuto
de Roma, eis que não foram por ele cominadas de modo específico e
correspondente a cada tipo penal;
- o reconhecimento, ou não, da recepção, em sua integralidade, do Estatuto de
Roma pela ordem constitucional brasileira, considerado o teor do § 4º do
art. 5º da Constituição, introduzido pela EC nº 45/2004.

Constituição Federal, art.5
§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de
Tribunal Penal Internacional a cuja criação
tenha manifestado adesão.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Ainda decisão do Presidente do
STF (2009)
• “Uma observação final: embora o Estatuto de
Roma possibilite a formulação, pelo Tribunal
Penal Internacional, de pedido “de detenção e
entrega” de uma pessoa contra quem foi
instaurado, perante esse organismo judiciário,
procedimento penal por qualquer dos crimes
referidos no Artigo 5º de mencionada convenção
multilateral, impende advertir que esse pleito de
cooperação internacional – considerado o que
dispõe o Artigo 89, n. 1, desse mesmo Estatuto –
há de ser dirigido ao Estado “em cujo território
essa pessoa possa se encontrar” (grifei).

É fato notório que o Presidente da República do Sudão não se encontra em
território brasileiro, nem se registra a possibilidade de que venha a nele
ingressar, o que afastaria o requisito tão claramente enunciado no Artigo
89, n. 1, do Estatuto de Roma.
Por tais razões, entendo essencial a prévia manifestação da douta
Procuradoria-Geral da República sobre as questões acima referidas, além
de outras que o Ministério Público Federal entender pertinentes, eis que se
impõe, ao Brasil, em sua condição de Estado Parte do Estatuto de Roma, a
“Obrigação geral de cooperar” com o Tribunal Penal Internacional (Artigo
86).”
Brasília, 17 de julho de 2009.
(11º Aniversário da assinatura do Estatuto de Roma, que instituiu o Tribunal
Penal Internacional)
Ministro CELSO DE MELLO
Presidente, em exercício (RISTF, art. 37, I)

• Procuradoria Geral da República
manifestou-se em 2013
• Processo está desde 2013 no gabinete da
Relatora, Ministra Rosa Weber
Acompanhamento processual:
http://www.stf.jus.br/portal/processo/
verProcessoAndamento.asp?
incidente=2691069

