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RESUMO 

 

As Grandes Guerras do século XX demonstraram a necessidade de sair do 

paradigma excessivamente voluntarista do direito internacional clássico em direção à 

compulsoriedade das jurisdições internacionais, verdadeiros limites à ação dos Estados em 

âmbito internacional, tendo em vista a constatação de patentes violações ao direito 

humanitário cometidas por Estados inclusive contra seus próprios nacionais. Ao lado da 

proteção dos direitos humanos em âmbito internacional, surge o direito internacional penal 

para efetivar as responsabilizações de indivíduos pelos crimes mais graves em contextos de 

conflitos armados através dos tribunais internacionais. Todavia, os conflitos armados 

modernos são majoritariamente internos e as violações são cometidas por tropas do governo 

ou movimentos armados domésticos contra a própria população, restando tais violações, em 

um primeiro momento, fora da jurisdição das cortes internacionais, dentro da competência dos 

juízos internos. Porém, em muitos casos, o sistema judiciário está impossibilitado de realizar 

tais julgamentos, devendo a comunidade internacional efetivar as responsabilizações. Neste 

contexto, surgem os tribunais internacionais e, mais recentemente, os tribunais híbridos. 

Iniciando-se com o Tribunal de Nuremberg, o direito internacional penal é construído 

majoritariamente pela case law das diferentes jurisdições internacionais penais que o 

sucederam como as cortes ad hoc e os tribunais híbridos, até culminar no Estatuto do Tribunal 

Penal Internacional, o qual enumera os crimes chamados internacionais e define seus 

elementos. O presente trabalho tem por escopo apresentar o Tribunal Especial para Serra 

Leoa, uma das experiências mais recentes em jurisdição internacional, e contrastá-lo, através 

de pesquisa qualitativa da doutrina e jurisprudência relacionadas, com as jurisdições 

anteriores, demonstrando os avanços trazidos por este ao direito internacional penal, 

levantando questões sobre sua natureza jurídica e sobre sua jurisprudência. 

 

Palavras-chave: Direito Internacional Penal. Jurisdição Internacional. Tribunal Especial para 

Serra Leoa. Crianças-soldado. Crimes Sexuais Contra a Humanidade. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The Great Wars of the twentieth century demonstrated the need to leave the 

excessively voluntarist paradigm of classic international law toward the compulsory 

enforceability of international jurisdictions, real limits to State actions in the international 

arena, given the patent violations of humanitarian law committed by States even against their 

own nationals. Alongside the international protection of human rights, comes international 

criminal law to enforce the accountability of individuals for serious crimes in the context of 

armed conflicts through international courts. However, modern armed conflicts are mostly 

internal and violations are committed by government troops or internal armed movements 

against its own population, leaving such violations, at first, within the jurisdiction of domestic 

courts and outside the jurisdiction of international courts. Yet, in many cases, the judiciary is 

unable to conduct such judgments, transferring to the international community the duty to 

carry out the accountability process. Within this framework, the international courts - and 

more recently the hybrid courts - are created. Starting with the Nuremberg Tribunal, the 

international criminal law is built mainly by the case law of different international criminal 

jurisdictions that followed, such as ad hoc courts and hybrid tribunals, culminating in the 

Statute of the International Criminal Court, which lists the crimes referred as international and 

defines its elements. The present work aims to present the Special Court for Sierra Leone, one 

of the most recent experiences in international jurisdiction, and contrast it, through qualitative 

research of related doctrine and jurisprudence, with the previous jurisdictions, demonstrating 

the advances brought by the latter to international criminal law, raising questions about its 

legal status and jurisprudence. 

 

Keywords: International Criminal Law. International Jurisdiction. Special Court for 

Sierra Leone. Child Soldiers. Sexual Crimes Against Humanity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Para a comunidade internacional não é suficiente a simples cessação da violência 

para a resolução de conflitos armados. Existe, em verdade, grande preocupação com o 

combate à impunidade que sucede conflitos armados ou situações de crise em Estados que, 

abalados, não são capazes de garantir o devido processo e a punição de ofensores. O combate 

à impunidade é visto como um passo imprescindível no processo genuíno de reconstrução de 

uma sociedade dilacerada pela violência.  

A jurisdição, em seu conceito clássico, é um atributo exclusivo da soberania do 

Estado sobre seu povo e território. Todavia, em decorrência da crescente complexidade dos 

conflitos armados internacionais e não-internacionais, percebeu-se a necessidade de se 

estabelecer jurisdições internacionais com competência para julgar indivíduos responsáveis 

por crimes que de tão graves seriam de interesse de toda a comunidade internacional. 

Inicialmente, pensada como um método de resolução pacífica de disputas entre 

soberanias, a jurisdição internacional era fundamentada inteiramente na voluntariedade dos 

Estados. Esta seria a primeira fase do processo de internacionalização da jurisdição, ou seja, 

do movimento de saída do monopólio do exercício da jurisdição pelos Estados sobre seu 

território e povo, em direção ao exercício desta por órgãos internacionais estabelecidos para 

tal função.  Porém, os horrores das Guerras Mundiais do século XX e a crescente valorização 

dos direitos humanos oportunizaram a mudança de objeto, e de paradigma, de tais jurisdições 

internacionais, limitando o campo de ação dos Estados através de sua responsabilização por 

violações ao direito internacional diante de cortes regionais de direitos humanos, por um lado, 

e da punição de indivíduos por crimes tidos como gravíssimos pela comunidade internacional, 

por outro. O surgimento das cortes regionais de direitos humanos caracterizaria a segunda 

fase do movimento de internacionalização da jurisdição e as cortes internacionais penais 

seriam o passo mais recente. 

Tais cortes são denominadas tribunais internacionais penais, as quais tem início 

com o Tribunal de Nuremberg pós-Segunda Guerra Mundial, passando por algumas 

experiências com jurisdições ad hoc e cortes híbridas, e culminam com a jurisdição 

internacional penal permanente do Tribunal Penal Internacional. 

Os tribunais híbridos, que unem lei doméstica e direito internacional, são uma 

recente experiência em jurisdição internacional penal. Estes surgem em contextos pós-crise ou 

conflito armado caracterizado por amplas e sistematizadas violações ao direito humanitário. A 
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década de guerra civil que assolou Serra Leoa nos anos 90 e início dos anos 2000 é um 

exemplo deste tipo de conflito. O Tribunal Especial para Serra Leoa, jurisdição híbrida 

instituída por acordo entre o governo de Serra Leoa e a Organização das Nações Unidas, foi 

encarregada de investigar e julgar os maiores responsáveis por violações ao direito 

internacional e a certos diplomas domésticos serra-leoneses. Não obstante sérias limitações e 

problemas enfrentados pelo tribunal, foram julgados 9 líderes dos movimentos beligerantes. 

Devido ao fato de serem extremamente recentes, não há suficiente produção 

acadêmica no Brasil acerca do fenômeno dos tribunais híbridos, apesar de sua relevância para 

os processos de peacebuilding e justiça transitória pós-conflito.  

Através de um estudo descritivo analítico, com recurso à pesquisa qualitativa de 

fontes bibliográficas nacionais e internacionais, o presente trabalho tem por escopo apresentar 

o Tribunal Especial para Serra Leoa, responder aos questionamentos sobre sua natureza 

jurídica e conformidade com o direito internacional, e sobre os avanços de sua jurisprudência 

em comparação com as experiências anteriores em cortes internacionais penais, ressaltando as 

contribuições originais daquele. Para tal fim, foi necessário fornecer previamente certos 

conceitos essenciais e propedêuticos: o sucinto esboço do surgimento e evolução da jurisdição 

internacional, abordados no primeiro capítulo, de modo a auxiliar na verificação da natureza 

jurídica – se internacional ou não – do Tribunal Especial; a apresentação, no segundo 

capítulo, do direito internacional penal através das diferentes experiências de tribunais 

internacionais penais, para comprovar as limitações do Tribunal Especial em contraste com as 

jurisdições que lhe precederam e atestar a influência que suas inovações exerceram no 

Estatuto do Tribunal Penal Internacional; e, finalmente, uma breve exposição dos eventos da 

guerra civil de Serra Leoa, no início do terceiro capítulo, de modo a encontrar a justificativa e 

as motivações para a escolha do modelo híbrido de jurisdição para o caso de Serra Leoa. 
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2 O MOVIMENTO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA JURISDIÇÃO 

 

A jurisdição é, em seu conceito clássico, um atributo exclusivo da soberania 

estatal. Todavia, em decorrência da crescente complexidade das relações internacionais entre 

Estados, especialmente no que tange as relações comerciais e as questões de segurança 

internacional, e também da evolução da proteção dos direitos humanos, é possível perceber 

um movimento de internacionalização da jurisdição. Isso significa que no lugar de ser 

exercida diretamente por instituições de seus antigos detentores exclusivos, os Estados, as 

soberanias passaram a autorizar terceiros a decidir sobre como resolver pacificamente suas 

controvérsias. 

A evolução é gradual: inicia-se com a arbitragem, que não é exatamente um meio 

“judiciário” de resolução de controvérsias, como será analisado, e culmina com o 

estabelecimento da Corte Internacional de Justiça, hodiernamente, órgão máximo de 

interpretação do direito internacional. Ao lado de tal evolução, é possível notar a mudança de 

paradigma em relação ao exercício da jurisdição internacional sobre os Estados, que migra da 

excessiva voluntariedade em direção à compulsoriedade, através da estrutura de “locked-in 

consent” da maioria dos tratados internacionais modernos. 

 

2.1 A jurisdição como exercício exclusivo de soberania estatal 

 

A soberania deixou de ser qualidade da pessoa do governante para agregar-se ao 

ente despersonalizado “Estado” após os Tratados de Paz de Westfália (1648), quando foi 

elaborado um modelo de Estado centrado na unidade territorial e em um poder soberano.1 A 

soberania seria “o poder de organizar-se juridicamente e de fazer valer dentro de seu território 

a universalidade de suas decisões nos limites dos fins éticos de convivência”.2 

O Estado é, dessa maneira, uma forma específica de sociedade humana que possui 

fins políticos e é dotado de atribuições ou funções para atingir tais fins, dentre as quais figura 

a função jurisdicional
3. O professor José Albuquerque de Rocha afirma que “a jurisdição é, 

justamente, a função estatal que tem a finalidade de garantir a eficácia dos direitos em última 

instância no caso concreto, inclusive recorrendo à força, se necessário”.4  

                                                           
1 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos da teoria geral do estado. 26 ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 70. 
2 Miguel Reale apud DALLARI, op. cit., p. 80. 
3 ROCHA, José Albuquerque de. Teoria geral do processo. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2007.p. 61. 
4
Ibid., p. 64.  
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Malcom N. Shaw, sob sua perspectiva internacionalista, acrescenta:  

 
Jurisdição é o poder que tem o Estado de exercer sua influência sobre as pessoas, os 
bens e as circunstâncias que lhe estão sujeitas. Reflete os princípios básicos de 
soberania dos Estados, igualdade dos Estados e proibição da interferência nas 
questões internas de cada Estado.5 

 
O exercício exclusivo da jurisdição em seu próprio território é uma das 

prerrogativas decorrentes da soberania estatal. Valério de Oliveira Mazzuoli explica:  

 
Em relação à soberania interna estatal, entendida como o poder supremo do Estado 
de impor dentro de seu território suas decisões, destacam-se os seguintes direitos: 
[...] 3) direito de exercer sua jurisdição, por meio dos seus órgãos competentes 
(juízes e tribunais), em relação às pessoas que se encontrem em seu território ou que 
sejam alcançadas pela lei nacional [...].6 (grifo no original) 

 
Diante do exposto, é possível perceber a existência de dois desdobramentos 

essenciais da jurisdição: no âmbito interno, significa o monopólio estatal da função decisória 

em última instância e também do uso da força quanto à resolução de conflitos dentro do 

Estado; no externo ou internacional, acarreta a exclusão de todos os outros Estados ao 

exercício de tal poder dentro de determinado território e sobre determinado povo, ou seja, 

implica a imunidade da jurisdição doméstica à interferência de outros Estados. Mazzuoli nos 

ensina que  

 
sua origem [da imunidade de jurisdição] remonta ao século XIX e à antiga regra do 
sistema feudal (...) segundo a qual par in parem non habet imperium (ou iudicium): 
os senhores feudais eram responsáveis somente perante seus superiores, jamais 
perante os seus iguais; ou ainda, dentre iguais não há jurisdição.7 

 
O princípio da não intervenção está ainda consagrado no item 7, artigo 2º, do 

tratado constitutivo da Organização das Nações Unidas (doravante, “ONU” ou ‘Nações 

Unidas”), em que se lê: 

 
 Nenhum dispositivo da presente Carta autorizará as Nações Unidas a intervir em 
assuntos que dependam essencialmente da jurisdição interna de qualquer Estado, 
nem obrigará os membros a submeter tais assuntos a uma solução nos termos da 
presente Carta.8 

 
Do exposto supra, decorre a impossibilidade de determinado Estado exercer 

jurisdição sobre outro, dados seus atributos mútuos de soberania e status de igualdade no 

                                                           
5 SHAW, Malcom N.Direito internacional. São Paulo: Martins Fontes, 2010. p. 471. 
6MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público. 3 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 456. 
7
Ibid., p. 473-474. 

8ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Carta das Nações Unidas (1945). Rio de Janeiro: UNIC-Rio. 
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âmbito internacional: as relações entre Estados soberanos dão-se de modo horizontal, sendo 

inconcebível hierarquia entre eles. Vale ressaltar, todavia, que essa igualdade é de direito e 

não obrigatoriamente de fato: há Estados fortes e outros fracos militarmente, por exemplo, e, 

não obstante, são dotados dos mesmos deveres e prerrogativas frente ao direito e à 

comunidade internacionais. 

Apesar da primazia do princípio da não intervenção nas relações entre Estados, é 

inegável a influência do direito internacional na relativização do conceito de “soberania 

absoluta”. Sobre esse tópico, Shaw:  

 
Embora não se possa negar a supremacia legislativa dentro de um Estado, ela pode 
ser questionada. Um Estado que adote leis contrárias aos dispositivos do direito 
internacional, por exemplo no que diz respeito ao tratamento de pessoas ou bens 
estrangeiros dentro do país, torna-se responsável por uma violação do direito 
internacional e, sem dúvida, encontrará protestos e outros atos hostis por parte do 
Estado estrangeiro envolvido.

9
 

 
Segue o internacionalista britânico: 

 
Embora preocupações éticas tenham estimulado sua evolução e informado seu 
crescimento, o direito internacional, no decorrer da história, vem sendo 
primordialmente considerado pela comunidade internacional como um meio de 
assegurar o estabelecimento e a conservação da paz e da segurança mundiais.10 

 
A mitigação da noção westfaliana da soberania se demonstrou, então, um 

imperativo para a manutenção pacífica da ordem mundial, visto que, na ausência de uma 

jurisdição internacional permanente que lhes pudesse ditar o bom direito de modo vinculativo, 

o que era possível aos Estados quando esgotados os mecanismos diplomáticos de resolução de 

disputas então existentes?11 

Os Estados foram obrigados a desenvolver, então, meios pacíficos mais eficientes 

de solução de disputas, sendo o primeiro deles a arbitragem. 

 

2.2 Conflito entre Estados e a arbitragem: o gérmen da jurisdição internacional 

 

Roberto Luiz Silva afirma que os órgãos jurisdicionais internacionais constituem 

um dos métodos de solução pacífica de controvérsias, desenvolvidos ao longo da história da 

comunidade internacional ao lado do direito à guerra. Afirma ainda não serem apenas 

                                                           
9 SHAW, 2010, p. 475. 
10

Ibid., p. 755. 
11

Cf. SHAW, cap. 18.  
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instrumentos para prevenir a guerra, mas sim meios indispensáveis para que os Estados 

possam conviver e manter relações entre si.12 

Os meios jurisdicionais se distanciam dos meios diplomáticos ou políticos de 

resolução de disputas, pois enquanto estes se ocupam em simplesmente por termo à contenda, 

aqueles se preocupam em aplicar o bom direito ao caso concreto. Nesse ponto, esclarecedor é 

o artigo 15 da Convenção de Haia para a Solução Pacífica de Disputas de 1899 (revisada em 

1907), ou Haia I: “International arbitration has for its objective the settlement of differences 

between States by judges of their own choice, and on the basis of respect for law”.13 

Os primeiros passos em direção a uma jurisdição verdadeiramente internacional se 

deram através da arbitragem. Pela primeira vez, os Estados voluntariamente delegaram a um 

terceiro desinteressado a capacidade de resolver definitivamente determinadas questões14, 

todavia mantendo ainda grande controle sobre o procedimento a ser adotado pelo juízo 

arbitral e também sobre o direito material a ser aplicado ao caso concreto. 

A arbitragem figura dentre os meios jurisdicionais, porém é reputada não judicial, 

visto que, não obstante suas decisões serem vinculativas às partes, estas podem eleger 

diretamente o árbitro (ou corpo de árbitros). Além disso, a jurisdição arbitral não costuma ser 

permanente.15 

A arbitragem foi, por longos séculos, reputada como a forma mais imparcial de 

resolução de controvérsias entre diferentes soberanias. Mazzuoli afirma que sua prática 

remonta à Grécia antiga e ao Império romano, ganhando força quando da queda deste e da 

ascensão da Igreja católica:  

 
Com a queda do império romano, o Papado assume a posição política central à 
época [...]. Torna-se ele, [...], o árbitro supremo de disputas entre príncipes, 
passando depois a resolver conflitos transfronteiriços dos demais povos ligados 
espiritualmente ao Vaticano, momento em que a Igreja Católica passa a tornar-se 
uma grande e inatingível potência internacional.16 
 

                                                           
12SILVA, Roberto Luiz. Introdução. In: OLIVEIRA, B. da C. P.; SILVA, R. L. (Org.). Manual de direito 

processual internacional. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 34; 38. 
13“A arbitragem internacional tem como objetivo a solução de divergências entre Estados por juízes de sua 

própria escolha, e com base no respeito à lei”. Tradução livre. Original disponível em: 
<http://avalon.law.yale.edu/19th_century/hague01.asp>. Acesso em 10 abr. 2013.  

14 Cf. REZEK, J. F. Direito internacional público: curso elementar. 10 ed., rev., e atual. São Paulo: Saraiva, 
2005. p. 342-344. 

15Mazzuoli a denomina semi-judicial, porém retém a mesma significação. Outra diferenciação, apresentada por 
Shaw, entre a arbitragem e os meios judiciais internacionais é que a competência arbitral é detalhadamente 
definida por um compromis entre as partes, sendo qualquer decisão do juízo arbitral passível de nulidade caso 
não se limite a aplicar apenas as normas escolhidas e autorizadas pelas partes, ou caso exceda a competência 
desenhada no compromis.Cf. SHAW, 2010, p. 788-789. 

16
Ibid., p. 929. 
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A prática moderna de arbitragem, todavia, nasceu com o Tratado Jay, de 1794, 

firmado entre os Estados Unidos da América (doravante, “EUA” ou “Estados Unidos”) e o 

Reino Unido de modo a solucionar questões pendentes à independência da ex-colônia, 

passando pela interferência britânica na guerra civil norte-americana.17 O tratado preconizava 

a criação de comissões mistas para resolução de conflitos e o caso mais famoso é o 

denominado Alabama Clames Award, de 1872, cuja comissão decidiu que o Reino Unido 

deveria reparar financeiramente os Estados Unidos pela interferência daquele na guerra de 

secessão norte-americana.18 Este caso trouxe grandes inovações à arbitragem que ajudaram a 

moldar sua prática moderna. O juízo passou a ser composto por um corpo de árbitros (no 

caso, cinco), logo não sendo mais investido em um único indivíduo, e estes não eram chefes 

de Estado, mas representantes escolhidos em função de sua capacidade técnica, o que 

demonstra certa profissionalização da arbitragem internacional.19 

O juízo arbitral é constituído através de um compromisso arbitral, ato jurídico 

internacional, pelo qual as partes definem a competência e a conformação do juízo. Este 

possui, dessa forma, caráter ad hoc
20, já que depende sempre dos termos do compromis 

firmado pelas partes para determinada questão. Ademais, como característica mais 

importante, as partes obrigam-se voluntariamente a acatar a decisão arbitral (ou “laudo”, 

como é habitualmente denominado). O poder dos árbitros deve estar expressamente 

delimitado neste documento, pois as partes tem a prerrogativa de alegar nulidade da sentença 

caso o juízo se afaste daquilo previsto no compromisso arbitral. Mazzuoli comenta:  

 
Em caso de obscuridade os árbitros tem a faculdade de interpretar o texto, não sendo 
correto afirmar-se que são eles simples mandatários das partes e como tal devem se 
limitar ao cumprimento das ordens por elas estabelecidas. O que não podem os 
árbitros fazer é extrapolar o âmbito de suas respectivas competências [...] a fim de 
interpretar o texto extensivamente, em prejuízo de quaisquer das partes bem como 
do direito em vigor no momento.21 

 
Com o intuito de facilitar o acesso dos Estados à solução arbitral e também de 

estabelecer traços suplementares gerais à prática de arbitramento internacional, na ocasião da 

                                                           
17BROWNLIE, Ian. The Wang Tieya lecture in public international law: Peaceful settlement of international 

disputes. Chinese Journal of International Law, Oxford, v. 8, nº. 2, p. 267-283. 2009. 
18

Ibid., p.273. 
19 Dois dos árbitros eram de nacionalidade dos países em disputa e os três outros foram enviados do presidente 

da Confederação Suíça, do rei da Itália e do imperador do Brasil, Dom Pedro II.Cf. REZEK, 2005, p.350. 
20Brownlie acrescenta: ad hoc, privado e caro. Ao comparar a CPA e a Corte Internacional de Justiça, o autor 

aponta que o caráter privado do juízo arbitral implica a impossibilidade de intervenção de terceiros, possível 
em certos casos na CIJ, e consequentemente a maior rapidez dos trabalhos. Todavia, o autor também relembra 
que o acesso à CIJ prescinde de pagamento, enquanto que o estabelecimento do juízo arbitral, como privado, 
implica prestação pecuniária – muitas vezes elevada. Cf. BROWNLIE, op. cit., p. 277. 

21MAZZUOLI, 2009, p. 930. 
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Primeira Conferência Internacional da Paz de Haia em 1899, foram criadas a Primeira 

Convenção de Haia para a Solução Pacífica de Disputas e uma Corte Permanente de 

Arbitragem (doravante, “CPA”). Em 1902 a CPA iniciou seu funcionamento e em 1907 

firmou-se uma segunda Convenção de Haia, atualizando os termos da anterior. 

Apesar da nomenclatura, não se trata verdadeiramente de uma corte, nem é a CPA 

permanente. É, de fato, uma instituição que funciona em torno de um corpo administrativo 

(Secretaria Geral e Conselho Administrativo) e de uma lista de árbitros, apontados pelos 

membros, que podem figurar no juízo arbitral criado ad causam. Cada Estado-membro, 

atualmente em número de 115, pode indicar até quatro árbitros, cujos mandatos de até seis 

anos são passíveis de renovação.22 

Desde a criação da Corte Permanente de Justiça em 1920, e o advento de sua 

sucessora, a Corte Internacional de Justiça, o volume de trabalho da CPA restringiu-se 

consideravelmente. Todavia, graças à modernização e à interpretação extensiva das 

convenções criadoras, a jurisdição arbitral tem encontrado nova vida: a CPA passou de juízo 

arbitral entre Estados para abranger também demandas de organizações internacionais e 

entidades privadas, sujeitos que escapam à jurisdição da Corte Internacional de Justiça.23 

Diante do exposto, depreende-se que, apesar da nomenclatura, a Corte Permanente 

de Arbitragem não corresponde a uma verdadeira jurisdição internacional permanente. Além 

disso, a exagerada dependência na voluntariedade dos Estados em acionarem o juízo arbitral 

cada vez que se encontrarem em um impasse acaba por restringir demasiadamente o alcance 

da CPA, visto que aqueles, mesmo quando signatários, podem recusar-se a levar ao seu 

conhecimento suas disputas. É inegável, entretanto, sua contribuição ao movimento de 

internacionalização da jurisdição. 

O professor Andreas Ziegler pontua:  

 
As Convenções de Haia não pretendia [sic] ainda a criação de cortes internacionais 
competentes em caso de conflito entre dois Estados soberanos. Que os Estados 
pudessem acionar um tribunal internacional era, há tempos, algo impensado à ótica 
do direito internacional clássico. Foi preciso esperar os horrores da Primeira Guerra 
Mundial, e sua repetição durante a Segunda Guerra, para que tal possibilidade se 
tornasse possível (grifo no original).24 

                                                           
22CARVALHO, C. P.; STORTI, F. F. P; FREITAS, L. M. T. Corte permanente de arbitragem. In: OLIVEIRA, 

B. da C. P.; SILVA, R. L. (Org.). Manual de direito processual internacional. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 
143-165. 

23O artigo 34(1) do Estatuto da Corte Internacional de Justiça é categórico: “Só os Estados poderão ser partes em 
questões perante a Corte”. 

24ZIEGLER, Andreas R. As convenções da Haia e sua importância para a solução de controvérsias no início do 
século XXI. Tradução de Thiago J. Zanini Godinho. In: OLIVEIRA, B. da C. P.; SILVA, R. L. (Org.). Manual 
de direito processual internacional. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 41-57. 
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O excessivo teor voluntarista da arbitragem, inclusive no cumprimento de suas 

decisões, acabou por minar sua aplicação e desenvolvimento. Foi necessário à comunidade 

internacional dar mais um passo em direção a um mecanismo dotado de poder vinculativo, de 

modo a assegurar a solução pacífica das contendas internacionais. Surgem, então, as Cortes 

Internacionais. 

 

2.3 Corte Permanente de Justiça Internacional e Corte Internacional de Justiça: os 

primeiros passos de uma verdadeira jurisdição internacional permanente25 

 

A premissa excessivamente voluntarista sobre a qual se baseia a arbitragem 

internacional sofreu com a relutância dos Estados, visto que estes não se mostraram dispostos 

a referir os temas considerados mais sensíveis para a apreciação dos juízos arbitrais, 

relegando a atuação da CPA a áreas bastante limitadas. 

As Grandes Guerras do início do século XX impulsionaram o desenvolvimento de 

mecanismos mais eficientes de responsabilização dos Estados por violações ao direito 

internacional, além de deslocar o paradigma consensual da resolução de disputas em direção à 

compulsoriedade, notadamente através do chamado “locked-in consent”, que ocorre quando 

tratados ou acordos internacionais trazem disposições sobre o mecanismo de resolução de 

disputas sobre aquele determinado tratado ou acordo, vinculando os signatários a tal 

mecanismo. 

A Corte Permanente de Justiça Internacional (doravante, “CPJI”), criada em 1920, 

surge no contexto de remodelação da conjuntura internacional pós-Primeira Guerra Mundial, 

juntamente com a Liga das Nações. Apesar da concomitância, a CPJI não fazia parte do 

sistema da Liga, e em 1921, quando da sua entrada em vigor, seu Estatuto já era criticado 

como anacrônico: “[...] já era apontada como defeito a inexistência de qualquer disposição 

                                                           
25Não é possível deixar de citar a Corte Centro-americana de Justiça que, apesar de sua breve experiência (1907-

1918), é mencionada por Mazzuoli e Rezek como o primeiro tribunal internacional. Criada em 1907 pelo 
Tratado de Washington, possuía cinco signatários (Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala e Nicarágua) 
e em seu regulamento previa a possibilidade de particulares acionarem a corte contra os Estados-membros. Cf. 
Mazzuoli, 2009, p. 395; Rezek, 2005, p. 355. Optou-se por iniciar o presente tópico com a apresentação da 
Corte Permanente de Justiça Internacional, a primeira jurisdição permanente internacional com vocação 

universal, mas entendeu-se por bem citar o exemplo da Corte Centro-americana de Justiça a titulo de 
curiosidade e exatidão científica. 
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concernente a sua revisão e exigência de aprovação unânime das partes para que nele fossem 

feitas modificações”.26 

O projeto de Estatuto previa a jurisdição compulsória universal, todavia 

prevaleceu a visão clássica da primazia da voluntariedade. Em contrapartida, desenvolveu-se 

a cláusula facultativa de jurisdição obrigatória, ou “cláusula Raul Fernandes”, em 

homenagem ao diplomata brasileiro envolvido nas negociações. O protocolo de assinatura do 

Estatuto fora elaborado de maneira que o dispositivo de concordância com a compulsoriedade 

da jurisdição da Corte permanecera isolado do restante do texto, sob o título de “cláusula 

opcional”, logo passível de anuência própria. Rezek explica:  

 
Esta cláusula, agregada ao Estatuto da Corte desde o início de sua primeira fase 
[quando era CPJI], é de aceitação facultativa: pode o Estado ser membro das 
Nações Unidas e parte no Estatuto, preferindo, contudo, não firmá-la. Seus 
signatários se obrigam por antecipação a aceitar a jurisdição da Corte sempre que 
demandados por Estado também comprometido com a cláusula – o que vale dizer, 
em base de reciprocidade (grifo no original).27 

 
Não obstante a base voluntarista assemelhada à do juízo arbitral, a CPJI 

diferencia-se deste graças a avanços principalmente em quatro pontos. Primeiramente, quanto 

aos parâmetros adotados em suas decisões: a Corte decide com fundamento no direito 

internacional, jamais com base no direito interno de algum Estado. Em segundo lugar, a 

chamada competência da competência, isto é, a capacidade da Corte de decidir sobre sua 

própria jurisdição, possui maior força, visto que os Estados nem sempre precisam entrar 

previamente em acordo para referir a disputa à Corte, notadamente quando estão vinculados 

pela cláusula Raul Fernandes. Nesse caso, de incidência da cláusula, pode a Corte ser 

acionada unilateralmente. Em terceiro, contrariamente à CPA onde as partes tinham extenso 

controle sobre os moldes do processo, depois da anuência à jurisdição da Corte, os Estados 

não podem interferir nas regras de procedimento, elaboradas e adotadas de forma autônoma 

pela Corte, procedimento repetido pelas cortes internacionais desde então.28 Por último, 

quando já inserida no sistema da ONU e sob o nome de Corte Internacional de Justiça, seus 

acórdãos, além de obrigatórios e definitivos como os do juízo arbitral, podem também ser 

executórios, em circunstâncias específicas de recalcitrância da parte derrotada, tendo em vista 

                                                           
26SANTOS, B; BARROSO, G. A corte internacional de justiça. In: OLIVEIRA, B. da C. P.; SILVA, R. L. 

(Org.). Manual de direito processual internacional. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 117-141. 
27 Ibid., p. 360. 
28 MAZZUOLI, 2009, passim. 
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o teor do artigo 94 (2) da Carta da ONU que autoriza o Conselho de Segurança a reforçar uma 

decisão da Corte.29 

A resposta da comunidade internacional à cláusula opcional foi decepcionante. 

Cesare Romano aponta que menos de um terço dos membros da ONU a ratificaram.30 Como a 

aplicabilidade desta depende de reciprocidade do Estado requerido, sua incidência é bastante 

limitada, restringindo a competência compulsória da Corte.31  

Apesar da revisão de seu Estatuto em 1926, a Corte Permanente de Justiça 

Internacional encerrou, de fato, suas atividades em 1939 com o início da Segunda Guerra 

Mundial, a qual foi prova da ineficiência da Liga das Nações em cumprir seu propósito de 

manter a paz entre a comunidade internacional. Não obstante, durante a Conferência de 

Dumbarton Oaks, ao final de 1944, era notória a intenção de criar uma corte aos moldes da 

CPJI, porém ligada à futura Organização das Nações Unidas e subordinada à Carta desta.32 

A Corte Internacional de Justiça (doravante, “CIJ”) surgiu, então, em 1946, como 

sucessora da CPJI e herdou desta praticamente todos os dispositivos de seu Estatuto, inclusive 

a numeração dos artigos de modo a não prejudicar a coerência da jurisprudência prévia. 

Ademais, seu Estatuto é parte integrante da Carta das Nações Unidas.  

A jurisdição da Corte permanece, portanto, largamente baseada no preceito da 

voluntariedade e podem os Estados expressar sua anuência de variadas formas.33 

Notadamente, o Estado que leva uma controvérsia ao conhecimento da Corte evidencia sua 

concordância pura e simplesmente por tal ato, e a parte demandada, caso não esteja obrigada a 

aceitar a Corte através de compromisso prévio, prova sua submissão se contestar o mérito sem 

questionar a competência.34 Além da possibilidade de reconhecer a competência da Corte ad 

causam, manteve-se a cláusula facultativa de jurisdição obrigatória e também a possibilidade 

                                                           
29 Na letra do artigo 94, §2: “Se uma das partes num caso deixar de cumprir as obrigações que lhe incumbem em 

virtude de sentença proferida pela Corte, a outra terá direito de recorrer ao Conselho de Segurança que poderá, 
se julgar necessário, fazer recomendações ou decidir sobre medidas a serem tomadas para o cumprimento da 
sentença”. 

30 ROMANO, Cesare P. R. From the consensual to the compulsory paradigm in international adjudication: 
elements for a theory of consent. New York University School of Law public & legal theory research 
paper, n. 06-05, 2006, p.20. 

31 Dessa forma, a Corte Internacional de Justiça é a jurisdição internacional, dentre todas as existentes, mais 
apegada ao paradigma consensual. 

32 SANTOS, B; BARROSO, G., 2012, p. 119. 
33 Cf. Art 36 (2) e (3) do Estatuto CIJ. 
34 REZEK, 2005, p. 358-359. 
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dos Estados, a qualquer momento, através de ato unilateral ou tratado, reconhecerem a 

jurisdição da corte, mesmo que por tempo limitado.35 

A CIJ possui dupla jurisdição: contenciosa, de ação exclusiva aos Estados, cujo 

exercício gira em torno de uma controvérsia jurídica entre as partes; e consultiva, em que 

Estados, ou ainda algumas organizações internacionais, podem solicitar esclarecimento sobre 

alguma matéria de direito à Corte. Apesar da impossibilidade da Corte de “criar” o direito, o 

exercício consultivo, e também o contencioso, tem em muito influenciado a construção do 

direito internacional contemporâneo.36 

Quanto à matéria, o artigo 36 prevê que a competência da Corte abrange todas as 

matérias de direito internacional que as partes venham a lhe submeter, inclusive todos os 

assuntos especialmente previstos na Carta das Nações Unidas ou em tratados e convenções 

em vigor.37 É possível perceber, todavia, a proliferação de tribunais especializados a partir da 

segunda metade do século XX - como o Tribunal Internacional de Direito do Mar e os Painéis 

de Resolução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio -, e um possível 

esvaziamento da competência da CIJ. 

Tal proliferação é reputada como consequência do fenômeno da fragmentação do 

direito internacional, em que se dá uma expansão de direito material e processual de forma 

heterogênea e, segundo a doutrina tradicional, caótica, visto que possibilita o conflito de 

competências, além de decisões contraditórias emitidas por diferentes jurisdições, no âmbito 

internacional.38  

Délber Lage apresenta uma diferente visão sobre a fragmentação. Segundo o 

autor, os defensores da tese da fragmentação tomam por base uma premissa inadequada ao 

direito internacional: o modelo de sistema jurídico de direito interno. Segundo tal modelo, é 

pré-requisito de um sistema jurídico a convivência harmônica entre normas primárias, cujo 

conteúdo prescreve comandos diretos de conduta, e normas secundárias, as quais 

estabeleceriam o processo pelo qual as primárias seriam identificadas, modificadas e 

promulgadas.39 Porém, o sistema jurídico internacional, que não é análogo ao de direito 

interno, segundo Lage, apresentaria características intrínsecas de heterogeneidade, visto que o 

                                                           
35 Dos 193 membros do Estatuto, 69 emitiram declarações reconhecendo a jurisdição compulsória da Corte de 

maneira genérica. Informação obtida em: <http://www.icj-cij.org/jurisdiction/index.php?p1=5&p2=1&p3=3>. 
Acesso em 15 abr. 2013. 

36 SHAW, 2010, passim. 
37 Artigo 36(1), mas também as alíneas do §2. 
38 LAGE, Délber Andrade. A jurisdicionalização do direito internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2009. p. 

6.  
39 Ibid., p. 9. 
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cenário internacional é composto por entidades (Estados) soberanas, completamente 

autônomas em suas decisões sobre como acordar e positivar determinada matéria, inexistindo, 

dessa forma, autoridade centralizadora hierarquicamente superior e dotada da prerrogativa de 

ditar o direito internacional, seja material (norma primária) ou procedimental (norma 

secundária), de maneira homogênea.  

Não obstante, o autor aponta uma mudança paradigmática no cenário 

internacional pós-1945. Segundo ele, o sistema ONU, de vocação universal, foi construído 

como consequência do reconhecimento pelos Estados de anseios fundamentais comuns, como 

a proibição do uso da força, a proteção dos direitos humanos, a criminalização do genocídio, 

entre outros.40 Seriam esses anseios fundamentais, comuns a todos os Estados, os 

responsáveis por manter a coesão do direito internacional material. Nesse ponto, o jurista 

Cesare Romano: 

 
The uneven judicialization of international relations is inevitable due to the nature of 
the international community itself, consisting primarily of States with uniform legal 
personality. […] International law will always maintain a remarkable degree of unity 
at the normative level – lest it negates itself – but will also always be fractured when 
it comes to its governing institutions because power and legitimacy at the 
international level are fragmented and distributed throughout a large – and one 
might add increasing – number of sovereign States and, more recently, some supra-
national entities.41 

 
Cesare Romano propõe ainda soluções para possíveis conflitos entre diferentes 

regimes jurídicos no âmbito internacional, como os princípios gerais do direito da lex 

specialis e da anterioridade da lei, por exemplo, ou o recurso às disposições de convenções 

internacionais sobre o direito dos tratados.42 

Diante de um contexto internacional cada vez mais descentralizado e em que a 

importância de agentes não-estatais cresce exponencialmente, a exclusividade dos Estados ao 

direito de ação junto à CIJ pode colocar a eficácia desta em cheque frente à nova configuração 

das controvérsias internacionais43, principalmente quando se considera a proliferação de 

                                                           
40 Ibid., p. 38. 
41 ROMANO, 2006, p. 7. “A desigual judicialização  das relações internacionais é inevitável graças à natureza da 

própria comunidade internacional, que consiste primordialmente de Estados dotados de personalidade jurídica 
uniforme. [...] O Direito Internacional manterá sempre um grau considerável de unidade no nível normativo – a 
não ser que se negue a si mesmo – mas sempre será fraturado quanto a suas instituições de governança, pois 
poder e legitimidade são fragmentados, no âmbito internacional, e distribuídos entre um grande – e crescente, 
deve-se acrescentar – número de Estados soberanos e, mais recentemente,  algumas instituições supra-
nacionais”. Tradução livre. 

42 Ibid., p. 36. 
43 Notadamente entre entes privados e governos. 
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jurisdições internacionais e regionais especializadas, cujos estatutos preveem o direito de ação 

de entidades privadas, inclusive os indivíduos. 

A Corte Internacional de Justiça criada no rescaldo dos horrores da Segunda 

Grande Guerra ao lado do sistema ONU e da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(1948) acabou por fechar os olhos aos indivíduos quando não lhes concedeu direito de ação. 

Permaneceu, então, aquém da tendência de humanização do Direito Internacional, nascida no 

mesmo período: 

 
O Direito Internacional ganha uma face humanizadora com o nascimento do Direito 
Internacional dos Direitos Humanos, notadamente com a arquitetura normativa de 
proteção dos direitos nascida no pós-Segunda Guerra, desde a Carta das Nações 
Unidas (1945), desenvolvendo-se com a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (1948) e com inúmeros tratados internacionais de proteção dos direitos 
humanos surgidos no cenário internacional após esse período.44 

 
Não obstante a oportunidade perdida pela CIJ, o Direito Internacional dos Direitos 

Humanos continuou a evoluir. Sem demora, convenções e cortes regionais de proteção dos 

direitos humanos surgiram45, dotadas de competência para receber queixas de indivíduos 

contra Estados signatários de maneira a desestimular a violação por parte destes, 

caracterizando a segunda fase de internacionalização da jurisdição. Por fim, foram 

desenvolvidos mecanismos de direito internacional penal visando a reprimir violações 

gravíssimas perpetradas por indivíduos, tópico que será analisado em seguida. 

                                                           
44 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Tribunal penal internacional e o direito brasileiro. 3 ed. rev., atual., e 

ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 23-24. 
45 Do sistema europeu: Convenção Europeia dos Direitos do Homem (1950) e a Corte Europeia de Direitos 

Humanos (1959, permanente desde 1998). Do sistema americano: Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos (1969) e a Corte Interamericana de Direitos Humanos (1979). Do sistema africano: Carta Africana 
dos Direitos Humanos e dos Povos (1981) e Corte Africana de Direitos Humanos e dos Povos (1998). 
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3 A EVOLUÇÃO DA JURISDIÇÃO INTERNACIONAL PENAL 

 

Como visto supra, até o século XIX, o direito internacional e, como consequência, 

a jurisdição internacional, ocupava-se de regular apenas as relações entre Estados. As grandes 

guerras no decorrer da primeira metade do século XX, entretanto, trouxeram um novo tipo de 

agente, ou melhor, sujeito, ao cenário internacional: as organizações internacionais, instituídas 

por Estados e passíveis de receber como membros inclusive outros organismos 

internacionais.46 Grande avanço, pela primeira vez reconhecia-se o status de sujeito 

internacional à entidade não estatal, implicando direitos, obrigações e, ainda que limitada, 

liberdade de agir no âmbito internacional. A visão clássica do direito internacional afirma que 

os organismos internacionais derivam tais direitos e obrigações de seus Estados membros. 

Todavia, percebe-se que tais organizações possuem, cada vez mais, autonomia em relação a 

seus membros. Os órgãos internacionais com mais autonomia são, notadamente, os tribunais 

internacionais. 

Outro desenvolvimento importante do período entre guerras foi o reconhecimento 

de que tratados internacionais poderiam conceder direitos diretamente exercíveis e exigíveis 

pelos indivíduos, sem a necessidade de “internalização” à legislação doméstica, caso fosse 

essa a vontade dos Estados contratantes.47 48 Posteriormente, a CIJ afirmou que tais direitos 

poderiam ser criados, independente da interpretação da vontade dos Estados, caso fosse 

possível depreendê-los da simples leitura do tratado.49 

Os indivíduos, até então vistos como meros objetos do direito internacional, 

passam a figurar como sujeitos50 de direitos e de deveres no âmbito internacional, graças ao 

Direito Internacional dos Direitos Humanos, sistema de proteção desenvolvido no âmbito da 

ONU. 

                                                           
46 Como a Organização Mundial do Trabalho (1919), a Liga das Nações (1919) e finalmente a Organização das 

Nações Unidas (1945) 
47 PARLETT, Kate. The individual in the international legal system: continuity and change in international 

law. Cambridge: University Press, 2011. p. 26.  
48 A ideia de que tratados podem criar direitos diretamente exercíveis por indivíduos foi confirmada pela Opinião 

Consultiva da CPJI sobre o caso Danzig (1928). Disponível em: <http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_B/B_15/01_Competence_des_tribunaux_de_Danzig_Avis_consultatif.pdf>. Acesso em 22 
abr. 2013. 

49 Cf. Caso LaGrand (2001). Disponível em: <http://www.icj-cij.org/docket/files/104/7738.pdf>. Acesso em : 22 
abr. 2013. 

50 Vale ressaltar que tal visão não é pacífica. Autores como J. F. Rezek discordam de tal teoria, adotando visão 
mais clássica, afirmando que apenas os Estados soberanos e as organizações internacionais possuiriam 
personalidade jurídica de direito internacional público. Tal autor faz ainda a diferenciação entre a 
personalidade jurídica de direito internacional dos Estados, a qual chama de “originária”, e das organizações, a 
qual qualifica como “derivada”. Cf. REZEK, 2005, p. 151. 
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No que tange a jurisdição internacional, a premente preocupação com os direitos 

humanos no pós-1945 tem duas consequências principais: primeiramente, a afirmação desses 

direitos em âmbito internacional e, em segundo lugar, a implementação regional de 

jurisdições internacionais, acessíveis diretamente pelos indivíduos, capazes de reprimir 

violações e conceder reparações às vítimas. Entretanto, os mecanismos de proteção de direitos 

humanos visam, se não unicamente primordialmente, à responsabilização dos Estados 

infratores.51  

A responsabilidade de indivíduos no âmbito internacional, no que tange os crimes 

internacionais, é moldada pela jurisprudência dos Tribunais Militares Internacionais do pós-

guerra, pelos Tribunais ad hoc, pelo Tribunal Penal Internacional e pelos novos tribunais 

híbridos, cujas análises serão abordadas nos tópicos seguintes.  

 

3.1 A evolução do direito internacional penal 

 

Primeiramente, é necessário tecer breves considerações acerca das expressões 

“direito internacional penal” e “direito penal internacional”.  

 

3.1.1 Denominação: direito internacional penal x direito penal internacional 

 

De visão monista, M. Chérif Bassiouni define o Direito Penal Internacional lato 

sensu como “le produit de la convergence des aspects internationaux de la législation pénale 

nationale et des aspects pénaux de la législation internationale”.52 Segundo a mais atualizada 

doutrina, entretanto, direito internacional penal seria o ramo, atrelado ao direito internacional 

público, encarregado de tipificar e reprimir os crimes chamados internacionais
53, os quais são 

violações diretas do direito internacional, definidos a partir de fontes do próprio direito 

internacional.54 Atualmente, os crimes internacionais estão definidos pelo estatuto e pelo 

documento “Elementos dos Crimes” do Tribunal Penal Internacional. Já direito penal 

internacional, relacionado ao direito internacional privado, trataria da competência 

                                                           
51PARLETT, 2011, p. 336. 
52BASSIOUNI, M. Chérif. Le droit pénal international: son histoire, son objet, son contenu. Révue 

internationale de droit pénal, Toulouse, v. 52, p. 41-82, 1981.  “O produto da convergência dos aspectos 
internacionais da legislação penal nacional e dos aspectos penais da legislação internacional”. Tradução livre. 

53Atualmente, encontram-se enumerados no artigo 5(1) do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, 
quais sejam: genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra, e crime de agressão. 

54JAPIASSÚ, Carlos Eduardo Adriano. O direito penal internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2009. p. 5. 
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jurisdicional e legislativa acerca de crimes transnacionais, ou de interesse de dois ou mais 

países em seus ordenamentos internos.55 56 

 

3.1.2 Antecedentes remotos 

 

Carlos Japiassú, citando Bassiouni, afirma que é possível remontar os 

antecedentes históricos do direito penal internacional à Antiguidade: a cláusula de extradição 

do Tratado de Paz celebrado entre Ramsés II e Hatussilli, rei dos Hititas, em 1280 a.C., seria o 

primeiro esboço.57 Outros autores citam a Idade Média como origem.58 Ambas as teorias não 

são isentas de críticas.59 

As leis que regulam a guerra são comumente citadas como verdadeiros 

antecedentes do direito internacional penal.60 Outro precedente seria o combate à pirataria 

jure gentium: o pirata é comumente considerado como hostis humani generis, isto é, inimigo 

de toda a humanidade, sendo apontado como objeto de jurisdição universal. Isso significa que 

qualquer Estado que o capture tem a prerrogativa de exercer jurisdição sobre ele em relação 

ao crime de pirataria. Parlett, todavia, afirma não se tratar verdadeiramente de um crime 

internacional, visto que os piratas são processados em cortes domésticas e sob leis nacionais. 

O reconhecimento da pirataria como “danosa a toda a humanidade” apenas garantiu uma 

espécie de prerrogativa especial de jurisdição a ser exercida pelo Estado mesmo que fora de 

seu território.61 

No que tange ao primeiro antecedente citado, Cryer traz exemplos de codificações 

limitadoras à guerra datando desde o século VI a.C., como os Artigos de Guerra do imperador 

romano Mauricius. A partir da baixa idade média, mais especificamente séculos XIII e XIV, 

cresceu o número de códigos de conduta sobre a guerra que previam penalidades a 

beligerantes infratores. Nota-se, entretanto, que as leis da guerra de tal período baseavam-se 

quase inteiramente em leis nacionais e as punições eram processadas também a nível 

                                                           
55JAPIASSÚ, 2009. p. 6. 
56

Cf. FASANO, Renata Rossini. A competência repressiva universal no direito internacional penal. 2011. 
Dissertação (Mestrado em Direito Internacional) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2011. p. 93-100. 

57JAPIASSÚ, op. cit., p. 1. 
58PARLETT, 2011, p. 230. 
59CRYER, Robert. Prosecuting international crimes: selectivity and the international criminal law regime. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2005. Cf. p. 11-17. 
60Por todos: PARLETT, op. cit., p. 230. 
61 Ibid., p. 232. 
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nacional. Cryer critica, ainda, tais exemplos, pois teriam bases menos jurídicas que 

religiosas.62  

Em torno dessa época, desenvolveu-se o jus militare ou lei das armas do período 

medieval, com bases canônicas e civis, cuja aplicação estendeu-se quase até o século XVII.63 

Apesar da grande influência religiosa, houve um avanço no que tange a abrangência de sua 

aplicabilidade: todos os cavaleiros da cristandade, independente de nacionalidade, estariam 

submetidos a tais regras e qualquer jurisdição dos cavaleiros cristãos poderia julgá-los. Dessa 

forma, a ideia de universalidade da punição dos crimes de guerra, e do direito internacional 

penal, tem aqui suas raízes.64  

 

3.1.2.1 O julgamento Hagenbach 

 

O julgamento habitualmente citado como primeiro precedente histórico65 da 

aplicação do, ainda que incipiente, direito internacional penal, é o de Pierre de Hagenbach, em 

1474, supostamente por crimes de guerra.66 Cavaleiro indicado por Charles, le Teméraire, 

para servir como governador durante a tentativa de anexação da cidade de Breisach, na região 

da Borgonha67, Pierre estabeleceu durante cinco anos um regime violento e opressor. Como 

resultado, uma coalizão o capturou, e aquele foi condenado em 9 de maio de 1474, por um 

painel de 28 juízes de várias nacionalidades, foi ainda destituído de seu status de cavaleiro e 

sentenciado à morte.68 Não obstante seu valor histórico, certas críticas podem ser avançadas 

acerca do questionável caráter internacional do julgamento. Há certo grau de incerteza quanto 

à lei aplicada69 e Hagenbach foi também condenado por crimes ordinários (estupro e 

assassinato, por exemplo). Além disso, não se sabe ao certo a natureza do painel de juízes, se 

doméstica internacionalizada ou verdadeiramente internacional.70 O julgamento também não 

fomentou a repetição de sua prática nos anos seguintes, muito menos o estabelecimento de 

uma jurisdição internacional permanente. 

                                                           
62CRYER, 2005, p.13-14. 
63PARLETT, op. cit., p. 234. 
64CRYER, op. cit., p. 15. 
65

Cf. BASSIOUNI, 1981, p. 54-55. 
66PARLETT, op. cit., p. 232. 
67Atualmente na região de Baden-Wurttenberg, na Alemanha. 
68CRYER, op. cit., p. 17. 
69PARLETT, op. cit., p. 233. Cryer afirma que há evidencias de que a lei aplicada era, na verdade, originária do 

Sacro Império Romano. 
70

Ibid., p. 233. 
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Um componente importante do julgamento de Hagenbach foi o argumento usado 

pela defesa acerca da escusa de responsabilidade por ordens de superiores, defence recorrente 

em julgamentos internacionais posteriores, que aparece, aqui, pela primeira vez. A defesa 

alegara que como oficial submetido a uma hierarquia, Hagenbach não teria direito de 

questionar seus superiores e suas ações encontrar-se-iam dentro dos limites das ordens 

destes.71 Tal defesa, terminantemente rejeitada no século XV, seria reexaminada nos 

julgamentos de Leipzig, à luz do pós-Primeira Guerra Mundial, assunto abordado adiante. 

 

3.2 As Primeiras Convenções de Genebra e a Primeira Guerra Mundial 

 

A partir do século XIX, são firmados os primeiros tratados internacionais 

multilaterais em matéria de limitação da guerra. Pode-se citar como exemplos: a Convenção 

de Genebra, de 1864, instituidora do Comitê Internacional da Cruz Vermelha; a Declaração de 

São Petersburgo, de 1868, que proíbe o uso de determinadas armas em combate; e os 

Regulamentos anexos às Convenções de Paz de Haia de 1899 e 1907.72 Não há, entretanto, 

em nenhuma destas, previsão expressa de punição individual, constando apenas a hipótese de 

responsabilidade estatal por violações73.  

Gustave Moynier, um dos fundadores da Cruz Vermelha, apresentou em 1872 

uma proposta de tribunal internacional permanente, em decorrência da guerra franco-

prussiana, de modo a assegurar o cumprimento da Convenção de Genebra de 1864. A 

proposta apresentava uma corte nos moldes das comissões mistas de arbitragem da época.74 

Os governos nacionais, todavia, desconsideraram a proposta e esta nunca prosperou.75 

Não existiam, dessa forma, mecanismos de responsabilização individual por 

violações ao direito internacional, provenientes diretamente deste, durante o período exposto. 

Havia, entretanto, normas e processos de responsabilização por crimes de guerra em âmbito 

doméstico. 

O advento da Primeira Guerra Mundial trouxe a oportunidade de mudança. 

Ricardo J. Alfaro, relator especial da Comissão de Direito Internacional da ONU, em 1950, 

relembra: “After the termination of the First World War, the conviction crystallized in the 

                                                           
71CRYER, op. cit., p. 20. 
72JAPIASSÚ, 2009, p. 3. 
73CRYER, op. cit., p. 30. 
74HALL, Christopher Keith. The first proposal for a permanent international criminal court. International 

review of the Red Cross, n. 322, 1998. Disponível em: 
<http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/57jp4m.htm>. Acesso em: 2 maio 2013. 

75JAPIASSÚ, op. cit., p. 66. 
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minds of thinking people that the horrors of war must be spared to men, that war is a crime 

against humankind and that such a crime must be prevented and punished”.76  

Desde o princípio do conflito, os países Aliados pronunciaram-se energicamente 

em relação não só à existência de crimes diretamente provenientes de violações às leis e 

costumes da guerra, como também acerca da necessidade de responsabilização individual. 

Quando do massacre de 600.000 armênios pelo Império Turco-Otomano em 191577, França, 

Reino Unido e Rússia emitiram uma declaração conjunta classificando tais ações como 

“crimes contra a humanidade e civilização” e prometendo responsabilidade individual para 

aqueles envolvidos nos acontecimentos.78 

Para tal fim, em janeiro de 1919, durante a Conferência de Paz de Paris, foi 

estabelecida uma Comissão sobre a Responsabilidade dos Autores da Guerra e sobre o 

Cumprimento de Penalidades por Violações das Leis e Costumes de Guerra (doravante, 

“Comissão”). Dotada de competência investigativa e composta por 15 membros indicados 

pelos países Aliados, fora incumbida de determinar, entre outros, a espécie de tribunal 

apropriado a ser criado para levar a cabo os processos de responsabilização.79 

Em seu relatório de março de 1919, a Comissão deixou claro que, independente 

de hierarquia, todos aqueles envolvidos nas violações deveriam ser responsabilizados: 

 
In these circumstances, the Commission desire to state expressly that in the 
hierarchy of persons in authority, there is no reason why rank, however exalted, 
should in any circumstance protect the holder of it from responsibility when that 
responsibility has been established before a properly constituted tribunal. This 
extends even to the case of heads of states.80 
 

Adiante, afirma: 

 
But this privilege [immunity], where it is recognized, is one of practical expedience 
in municipal law, and is not fundamental. However, even if, in some countries, a 

                                                           
76ALFARO, Ricardo J. Report on the question of international criminal jurisdiction. International law 

commission yearbook, New York, v. II, 1950, p. 2. Disponível em: 
<http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_15.pdf>. Acesso em: 1 maio 2013.  “Após o fim da 
Primeira Guerra Mundial, a convicção se cristalizou na mente das pessoas inteligentes que os horrores da 
guerra deviam ser poupados aos homens, que a guerra é um crime contra a espécie humana e que tais crimes 
devem ser evitados e punidos”. Tradução livre.  

77JAPIASSÚ, 2009, p. 66. 
78CRYER, 2005, p. 31. 
79

Ibid., p. 32. 
80COMISSION ON THE RESPONSIBILITY OF THE AUTHORS OF WAR AND ON ENFORCEMENT OF 

PENALTIES.  Report presented to the preliminary peace conference. American journal of international law, 
v° 14, nº 1/2, 1920, p. 95-154. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/2187841>. Acesso em: 3 maio 
2013. “Em tais circunstâncias, a Comissão deseja constatar expressamente que na hierarquia de pessoas com 
autoridade, inexiste razão porque rank, não importa quão exaltado, deva em qualquer circunstância proteger o 
possuidor deste de responsabilidade quando tal responsabilidade houver sido estabelecida frente a um tribunal 
propriamente constituído. Isto inclui também o caso de chefes de Estado”. Tradução livre. 



31 

sovereign is exempt from being prosecuted in a national court of his own country, 
the position from an international point of view is quite different.81  

 
A Comissão dividiu ainda os crimes em duas classes: atos que provocaram a 

guerra mundial e ocasionaram seu princípio; e violações das leis e costumes de guerra e das 

leis da humanidade. O primeiro bloco, relativo à “guerra de agressão”, ou “crimes contra a 

paz”, como foi denominado posteriormente na Carta de Nuremberg em 1945, apresentava 

inúmeros problemas e foi alvo de intensas críticas dentro da Comissão, pois não havia 

precedentes ou mesmo previsão legal internacional de tais atos como violações. Tipo penal 

integrante, hodiernamente, do Estatuto do Tribunal Penal Internacional, a definição do crime 

de “agressão” ainda apresenta hercúlea dificuldade. Nas palavras de Sellars: 

 
The use of the word “aggression” introduced a new perspective on warfare. It 
signalled that a nation was not being punished for losing a war, as had traditionally 
been the case, but for starting one. While there had previously been no legal stigma 
attached to the initiation of conflict, this article [231, do Tratado de Versalhes] 
suggested that the war Germany had “imposed” on the entente powers was not only 
morally reprehensible, but also unlawful (grifo no original). 82 

 
Concluiu a Comissão que, apesar de reprováveis, tais ações não poderiam ser 

consideradas como violações do direito internacional positivo até então, mas sinalizou que 

deveriam ser positivadas como tal em instrumento internacional futuro.83 Quanto à segunda 

classe de violações, relativa às leis e costumes da guerra, considerou a Comissão já assentada 

suficiente na prática dos Estados, com a diferença de que até então eram processadas em 

cortes domésticas.84 Acerca dos “crimes contra a humanidade”, apesar de inéditos, o relatório 

os incluía à jurisdição da corte a ser estabelecida pelos Aliados. Vale ressaltar, tal dispositivo 

foi alvo de inúmeras críticas dos representantes dos Estados Unidos da América e do Japão, 

cujas reservas foram anexadas ao relatório final.  

                                                           
81

Ibid., p. 116. “Mas este privilégio [imunidade], onde for reconhecido, é de conveniência prática de lei 
doméstica, e não é fundamental. Todavia, mesmo se, em alguns países, um soberano seja isento de ser 
processado em uma corte nacional de seu próprio país, a posição, do ponto de vista internacional, é bastante 
diferente”. Tradução livre. 

82SELLARS, Kirsten. Delegitimizing aggression: first steps and false starts after the first world war. Journal of 
international criminal justice, v. 10, 2012, p. 7-40. P. 14. “O uso da palavra ‘agressão’ introduziu uma nova 
perspectiva sobre a guerra. Sinalizava que uma nação não estava sendo punida por perder a guerra, como havia 
sido tradicionalmente o caso, mas por começar uma. Embora não houvesse previamente nenhum estigma legal 
ligado a começar-se um conflito, esse artigo [231 do tratado de Versalhes] sugeria que a guerra que a 
Alemanha havia ‘imposto’ nos poderes entente não havia sido apenas moralmente reprovável, mas também 
ilícita (grifo no original)”. Tradução livre. 

83COMISSION, 1920, p. 120. 
84SELLARS, op. cit., p. 11. 
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Outro ponto inovador do relatório fora a proposta de julgamento não só por 

violações diretas, mas também com base na responsabilidade de comando85, noção de grande 

importância até hoje na prática dos tribunais internacionais penais. 

Como resultado, em junho de 1919 foi firmado o Tratado de Versalhes, cujo texto 

seguia amplamente as recomendações da Comissão, principalmente nos artigos 227 a 230. 

Nestes, os Aliados estabeleciam os limites da responsabilidade, diferenciando os 

procedimentos a serem estabelecidos especificamente para o ex-kaiser Wilhelm II e aqueles 

para os outros infratores, além de trazer o consentimento do governo alemão e o compromisso 

deste de cooperação.86 Um tribunal internacional87, composto por juízes originários dos cinco 

países Aliados, seria encarregado de julgar e punir o antigo imperador alemão, ao passo que 

os outros seriam processados frente a tribunais militares estabelecidos pelos países 

vencedores: caso as violações afetassem nacionais de apenas um dos países, este teria a 

competência; caso afetassem mais de um país, uma jurisdição conjunta seria instaurada. O 

tratado delineou ainda a responsabilidade do Estado alemão e seus consortes pelos danos 

causados às forças aliadas, além de estabelecer a obrigação de reparação a qual aqueles seriam 

submetidos.88 

O julgamento do ex-kaiser Wilhelm II nunca chegou a ser realizado, pois os 

Países Baixos, para onde este fugira, recusaram sua entrega aos Aliados. 

O segundo mecanismo, relativo aos outros infratores, também nunca entrou em 

ação. Em seu lugar, o governo alemão propôs, em 1920, que os acusados fossem julgados 

pela Suprema Corte em Leipzig, sob leis e processo domésticos. Uma lista de 896 acusados 

fora preparada pelos Aliados, mas graças a protestos dos alemães, foi reduzida a 45 nomes. 

Ao final, menos da metade destes foram julgados e apenas treze foram condenados, recebendo 

penas simbólicas.89 Os julgamentos de Leipzig se debruçaram novamente sobre o argumento 

de escusa de responsabilidade em virtude de ordens superiores, dessa vez seguindo a defence 

em favor da defesa.90 

Diante do exposto, não obstante o reconhecimento, ainda que embrionário, da 

responsabilidade individual por violações diretas de direito internacional, noção essencial ao 

                                                           
85CRYER, 2005, p. 32. 
86TRATADO DE PAZ ENTRE ALIADOS E PODERES ASSOCIADOS E A ALEMANHA – TRATADO DE 

VERSALHES (1919). Disponível em: < http://avalon.law.yale.edu/imt/partvii.asp>. Acesso em 4 maio 2013. 
87O tratado não utiliza propriamente tal nomenclatura, fala de um “tribunal especial” composto por juízes das 

nacionalidades dos países vencedores, incumbidos de aplicar o direito internacional. 
88TRATADO DE VERSALHES (1919), arts 231-244. 
89PARLETT, 2011, p. 240. 
90

Ibid., p. 239. 
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direito internacional penal, não foi implantado no período um mecanismo internacional de 

responsabilização. Esta se deu através de cortes nacionais, as quais prescindiram do 

intermédio da lei doméstica e aplicaram a responsabilização por violações de normas 

internacionais. 

Desenvolveu-se, também, a noção de responsabilidade estatal por violações ao 

direito internacional, mais especificamente às leis e costumes da guerra em âmbito 

internacional, fato que fomentou a assinatura de acordos internacionais limitando o uso da 

guerra como instrumento internacional válido, como o pacto de Briand-Kellogg (1928).91 

O advento da segunda guerra mundial, todavia, seria o fato determinante para o 

início da mudança de paradigma no direito internacional. 

 

3.3 Efetivação da responsabilidade internacional penal do indivíduo e sistematização 

dos crimes internacionais: o legado do Tribunal Militar Internacional de 

Nuremberg92 

 

Determinados a não repetir os erros do pós-Primeira Guerra, notadamente a  

impunidade ventilada pelos julgamentos de Leipzig, os Aliados se comprometeram, depois de 

negociações entre 1942 e 194593, a levar a cabo os processos de responsabilização através de 

um tribunal internacional, segundo recomendações da Comissão de Crimes de Guerra das 

Nações Unidas94 (1943-1949). Grandes opositores à jurisdição internacional penal para crimes 

contra a humanidade em 1919, sob o argumento da ausência de previsão no direito 

internacional de então, os Estados Unidos da América reconheceram a premente necessidade 

de punir os indivíduos responsáveis pelos horrores da Segunda Guerra Mundial de forma, 

supostamente, legal e legítima. Nas palavras de Robert Jackson, Promotor-Chefe dos EUA no 

Tribunal de Nuremberg: 

 

                                                           
91Para outros exemplos, principalmente versando sobre a possibilidade de se estabelecer uma corte internacional 

penal permanente: ALFARO, 1950, p. 3-5. 
92No mesmo período, foi também estabelecido o Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente, ou 

Tribunal de Tóquio (1946). Seu estatuto seguia os mesmos preceitos do Tribunal de Nuremberg, porém fora 
instituído unilateralmente pelo General McArthur dos Estados Unidos, escolhido como mandatário dos Aliados 
para implementar todas as diretivas no extremo oriente, e não através de tratado. Cf. CRYER, 2005, p. 42-48.  

93Segundo Bassiouni: “Após a rendição incondicional da Alemanha em 8 de maio, 1945, o Acordo de Potsdam 
asseverara que criminosos de guerras deveriam ser punidos pelos Aliados, porém nem a medida nem a precisa 
base legal para tal punição fora enunciada em nenhuma de tais proclamações ou declarações, ou no Acordo de 
Potsdam”. Tradução livre. BASSIOUNI, 2011, p. 113. 

94Apesar da denominação, a Comissão de Crimes de Guerra precede o estabelecimento da Organização das 
Nações Unidas (ONU) e não estava a esta submetida. 
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The wrongs which we seek to condemn and punish have been so calculated, so 
malignant, so devastating, that civilization cannot tolerate their being ignored, 
because it cannot survive their being repeated.95 

 
As negociações do Acordo de Londres, entre junho e agosto de 1945, foram 

marcadas por conflitos entre diferentes visões acerca dos dispositivos legais e procedimentos 

a serem adotados pelo tribunal. O resultado, a Carta do Tribunal Militar Internacional de 

Nuremberg, seguiu em linhas gerais, inovando em alguns pontos, o modelo estabelecido pela 

Comissão sobre a Responsabilidade dos Autores da Guerra de 1919, notadamente o sistema 

de tribunal internacional para os “maiores criminosos de guerra” (e também organizações 

criminosas, no caso de Nuremberg) e tribunais locais militares, a serem estabelecidos nas 

respectivas zonas de ocupação de cada país Aliado, para os outros infratores. 

O Tribunal Militar Internacional de Nuremberg (doravante “Tribunal de 

Nuremberg” ou “TMI”) pôs efetivamente em prática a responsabilização individual no âmbito 

internacional, a qual fora apenas delineada pela Comissão sobre a Responsabilidade de 1919. 

Ao contrário dos julgamentos de Leipzig, mas em consonância com as teorias da Comissão de 

1919, o TMI posicionou-se contrariamente à escusa de responsabilidade em virtude de ordens 

superiores ou “hierarquia”96 e contrariamente à imunidade de oficiais a jurisdições 

internacionais.97 Ademais, os Aliados perceberam que o tipo “crime de guerra” não seria 

suficiente para abranger uma das maiores atrocidades da guerra: a perseguição e extermínio 

da população civil alemã, notadamente os judeus, cometidos por oficiais e civis de 

nacionalidade alemã. Os crimes de guerra de então englobavam apenas atos perpetrados 

contra nacionais estrangeiros (inimigos) e não contra indivíduos da própria nacionalidade do 

comitente98, logo a categoria de crimes contra a humanidade assumiria suma importância. 

 Deu-se início, dessa maneira, ao que hoje é conhecido como direito internacional 

penal. Richard Overy, com extrema lucidez, afirma: “for the first time the leaders of a major 

                                                           
95JACKSON apud BASSIOUNI, M. Chérif. Crimes against humanity: historical evolution and contemporary 

application. Cambridge: Cambridge University Press, 2011, p. 112.  “Os males os quais desejamos condenar e 
punir foram tão calculados, tão malignos, tão devastadores que a civilização não pode tolerar que sejam 
ignorados, pois ela não pode sobreviver caso sejam repetidos”. Tradução livre. 

96CARTA DO TRIBUNAL MILITAR INTERNACIONAL DE NUREMBERG (1945). Disponível em: 
<http://avalon.law.yale.edu/imt/imtconst.asp>. Acesso em: 10 maio 2013. Artigo 8: “o fato de que o Réu tenha 
agido segundo ordens de seu Governo ou de um superior não deverá livrá-lo de responsabilidade, mas poderá 
ser considerado para mitigar a pena se o Tribunal determinar que a justiça assim o exige”. Tradução livre. 

97CARTA DE NUREMBERG, artigo 7: “A posição oficial dos réus, seja como chefes de Estado ou oficiais 
responsáveis em Departamentos do Governo, não deverá ser considerada como isenção de responsabilidade ou 
mitigação de punição”. Tradução livre.  

98ACQUAVIA, Guido. At the origins of crimes against humanity: clues to a proper understanding of the nullum 

crimen principle in the Nuremberg judgment. Journal of international criminal justice, vº9, 2011, p. 881-
903. 
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state were to be arraigned by the international community for conspiring to perpetrate, or 

causing to be perpetrated, a whole series of crimes against peace and against humanity”99. 

Assinada em 8 de agosto de 1945, a Carta do Tribunal de Nuremberg, em seu 

artigo 6º, delimitou a competência da corte: crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes 

contra a humanidade. Havia ainda a previsão de criminalização da conspiração, figura típica 

da common law anglo-americana. Todavia, tal tipo não encontrava equivalente na civil law 

francesa ou russa, logo restou prejudicado e obteve pouca atenção nos julgamentos.100 

A Carta define os crimes sob sua égide da seguinte forma: 

 
(a) CRIMES AGAINST PEACE: namely, planning, preparation, initiation or 
waging of a war of aggression, or a war in violation of international treaties, 
agreements or assurances, or participation in a common plan or conspiracy for the 
accomplishment of any of the foregoing; 
(b) WAR CRIMES: namely, violations of the laws or customs of war. Such 
violations shall include, but not be limited to, murder, ill-treatment or deportation to 
slave labor or for any other purpose of civilian population of or in occupied territory, 
murder or ill-treatment of prisoners of war or persons on the seas, killing of 
hostages, plunder of public or private property, wanton destruction of cities, towns 
or villages, or devastation not justified by military necessity; 
(c) CRIMES AGAINST HUMANITY: namely, murder, extermination, 
enslavement, deportation, and other inhumane acts committed against any civilian 
population, before or during the war; or persecutions on political, racial or religious 
grounds in execution of or in connection with any crime within the jurisdiction of 
the Tribunal, whether or not in violation of the domestic law of the country where 
perpetrated. 
Leaders, organizers, instigators and accomplices participating in the formulation or 
execution of a common plan or conspiracy to commit any of the foregoing crimes 
are responsible for all acts performed by any persons in execution of such plan.

101
 

 

                                                           
99OVERY, Richard. The Nuremberg trials: international law in the making. In: SANDS, Philippe (ed.). From 

Nuremberg to the Hague: the future of international criminal justice. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2003, p. 1-29. “Pela primeira, vez os líderes de um país importante deveriam ser indiciados pela 
comunidade internacional por conspirar para perpetrar, ou dar causa para que seja perpetrada, uma série de 
crimes contra a paz e contra a humanidade”. Tradução livre.  

100BASSIOUNI, 2011, p. 118-119. 
101CARTA DE NUREMBERG, artigo 6: 
 “(a) CRIMES CONTRA A PAZ: isto é, planejar, preparar, iniciar ou conduzir guerra de agressão, ou uma 

guerra em violação a tratados internacionais, acordos ou garantias, ou participar de um plano comum ou 
conspiração para realizar quaisquer dos acima mencionados; 

(b) CRIMES DE GUERRA: ou seja, violações às leis ou costumes de guerra. Tais violações deverão incluir, 
mas não ser limitadas a, assassinato, maltrato ou deportação para fins de trabalho escravo ou para qualquer 
outro desígnio, de população civil de ou em território ocupado, assassinato ou maltrato de prisioneiros de 
guerra ou pessoas do mar, o assassinato de reféns, pilhagem ou destruição de propriedade privada, destruição 
arbitrária de municípios, cidades ou vilas, ou devastação não justificada por necessidade militar.  

(c) CRIMES CONTRA A HUMANIDADE: isto é, assassinato, extermínio, escravidão, deportação, e outros 
atos desumanos cometidos contra qualquer população civil, antes ou durante a guerra, ou perseguições por 
motivos políticos, raciais ou religiosos para a execução, ou em conexão com, qualquer crime sob a jurisdição 
do Tribunal, sejam ou não violações da lei doméstica do país onde foram perpetradas.  Líderes, organizadores, 
instigadores e cúmplices que façam parte da formulação ou execução de um plano comum ou conspiração para 
cometer qualquer dos crimes acima mencionados, são responsáveis por todos os atos realizados por qualquer 
pessoa em execução de tal plano”. Tradução livre. 
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O grande desafio da Corte referia-se aos princípio da legalidade102, ou nullum 

crimen sine lege, nulla poena sine lege, e do juiz natural. Tanto a Carta como o julgamento do 

TMI se debruçaram sobre as alegações de justiça ex post facto, buscando respaldo em 

instrumentos internacionais prévios como o Pacto Briand-Kellogg, cujos signatários incluíam 

a Alemanha, a Itália e o Japão. Quanto a sua competência, o Tribunal argumentou que a 

exercia graças à rendição incondicionada da Alemanha, logo seria uma espécie de delegação 

de poderes para os países Aliados.103 Ademais, quanto à possível violação do princípio da 

legalidade, o TMI declarou, não obstante ser aquele um princípio geral de justiça104, não 

possuir este o condão de limitar o exercício de soberania.105 

Graças ao desenvolvimento da lei da guerra até a Segunda Guerra, os crimes de 

guerra não apresentaram grandes controvérsias. Sobre a categoria “crimes contra a paz”, 

considerou o julgamento do Tribunal: 

 
After the signing of the pact [Briand-Kellogg], any nation resorting to war as an 
instrument of national policy breaks the pact. In the opinion of the Tribunal, the 
solemn renunciation of war as an instrument of national policy necessarily involves 
the proposition that such a war is illegal in international law; and those who plan and 
wage such a war with its inevitable and terrible consequences, are committing a 
crime in doing so.106 

 
Após a Primeira Guerra Mundial, a Comissão sobre a Responsabilidade afirmara a 

inexistência de previsão internacional que criminalizasse a iniciativa de guerra (guerra de 

agressão). No período entre guerras, alguns documentos foram desenvolvidos de modo a 

recusar a guerra como instrumento válido de política nacional107, mas nenhum dotado de 

poder vinculativo. O pacto Briand-Kellogg, citado pela Corte, não previa a criminalização da 

guerra de agressão, nem um mecanismo de punição individual; apenas declarava a intenção 

                                                           
102Para uma interessante exposição acerca das múltiplas interpretações do princípio da legalidade sob a 

perspectiva das diferentes línguas oficiais adotadas pelo tribunal, vide: ACQUAVIA, 2011, p. 881-903. 
103PARLETT, 2011, p. 246. 
104Tal definição está de acordo com a versão inglesa do documento. Na versão francesa, fala-se de “regra 

obedecida de forma geral”. Cf. ACQUAVIA, 2011, p. 889. 
105INTERNATIONAL LAW COMMISSION (doravante, “ILC”). The Charter and judgment of the Nürnberg 

tribunal – history and analysis: memorandum submitted by the Secretary-General (1949). Disponível em: 
<http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_5.pdf>. Acesso em: 11 maio 2013, p. 43. 

106ILC, 1949, p. 44. “Após a assinatura do pacto [Briand-Kellogg], qualquer nação que recorrer à guerra como 
um instrumento de política nacional quebra o pacto. Na opinião do Tribunal, a solene renúncia à guerra como 
um instrumento de política nacional envolve necessariamente a proposição de que tal guerra seja ilegal no 
direito internacional; e que aqueles que planejam e conduzem tal guerra, com suas inevitáveis e terríveis 
consequências, estejam cometendo crimes ao fazê-lo”. Tradução livre. 

107Por exemplo: projeto de Tratado de Assistência Mútua, no bojo da Liga das Nações, de 1923; Protocolo de 
Genebra de 1924, nunca ratificado; Resolução unânime da Assembleia Geral da Liga das Nações de 24 de 
setembro de 1927, sem poder vinculativo. Cf. CRYER, 2005, p. 241. 
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dos Estados signatários em recusar a guerra como recurso válido de política nacional.108 A tal 

argumento, o Tribunal respondeu que as leis da guerra não se encontravam apenas nos 

acordos internacionais, mas também na prática dos Estados e nos princípios gerais do 

direito.109 Não obstante o valor de tal construção para o direito internacional penal hodierno, 

critica-se o julgamento, consoante o posicionamento da defesa, afirmando a inexistência à 

época não só dos crimes contra a paz no âmbito internacional, mas também a inexistência de 

previsão de um tribunal internacional para exercício da punição (nulla poena sine lege).110 

Os crimes contra a humanidade são também uma inovação do Tribunal de 

Nuremberg, com base em uma construção histórica iniciada pelas Convenções de Haia de 

1899 e 1907. Pela primeira vez, condutas consideradas crimes domésticos - assassinato, por 

exemplo - foram alavancadas para o âmbito internacional devido ao seu cometimento em 

larga escala e em conexão com crimes de guerra.111 A decisão de submeter os crimes contra a 

humanidade a outros crimes sob a jurisdição do tribunal, refletindo o receio de inovar 

exageradamente e o cuidado dos Aliados de não se distanciar demasiadamente do princípio da 

legalidade, teve como consequência a limitação rationae temporis dos crimes contra a 

humanidade ao começo da guerra: só após o início desta poderiam ser cometidos os crimes 

chamados “de guerra”. Dessa maneira, contrariando a previsão do artigo 6(c), o Tribunal só 

poderia apreciar crimes contra a humanidade cometidos após o início do conflito, não 

obstante os relatos de violações prévias ao início das hostilidades.112 Destarte, todas as 

atrocidades perpetradas contra os judeus e outras minorias, antes de 1939, ficaram fora do 

escopo do Tribunal. Nas palavras deste: 

 
With regard to crimes against humanity, there is no doubt whatever that political 
opponents were murdered in Germany before the war, and that many of them were 
kept in concentration camps in circumstances of great horror and cruelty. […] To 
constitute crimes against humanity, the acts relied on before the outbreak of war 
must have been in execution of, or in connexion (sic) with, any crime within the 
jurisdiction of the Tribunal. The Tribunal is of the opinion that revolting and 
horrible as many of these crimes were, it has not been satisfactorily proved that they 
were done in execution of, or in connexion (sic) with, any such crime.113  

                                                           
108CRYER, 2005, p. 242. 
109ILC, 1949, p. 45. 
110BASSIOUNI, 1981, p.59. 
111ACQUAVIA, 2011, p. 885. 
112Cryer afirma que a limitação dos crimes contra a humanidade ao contexto de guerra deu-se menos por 

preocupação com o princípio da legalidade do que por receio de que ações dos próprios Aliados, notadamente 
da Rússia, fossem reputadas como crimes contra a humanidade. Cf. CRYER, 2005, p. 248. 

113ILC, 1949, p. 65-66. “Quanto aos crimes contra a humanidade, não existe alguma dúvida de que 
oposicionistas políticos foram assassinados na Alemanha antes da guerra, e que muitos deles foram mantidos 
em campos de concentração em circunstâncias de grande horror e crueldade. [...] Para que constituam crimes 
contra a humanidade, os atos perpetrados antes da eclosão da guerra deveriam ter sido realizados em execução 
de, ou em conexão com, algum dos crimes sob a jurisdição do Tribunal. O Tribunal é da opinião de que mesmo 
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De forma complementar à jurisdição do Tribunal de Nuremberg, cortes de 

ocupação julgaram outros acusados em nível nacional. No caso da Alemanha, tais 

julgamentos se deram sob a Control Council Law nº 10 (doravante, “CCL 10”), através da 

qual os quatro países Aliados uniformizaram os procedimentos adotados em suas respectivas 

zonas de ocupação.  Os crimes previstos no artigo II do CCL 10 eram os seguintes: crimes 

contra a paz, crimes de guerra, crimes contra a humanidade e, finalmente, filiação a grupo ou 

organização considerado criminoso pelo Tribunal de Nuremberg.114 A Carta do TMI também 

previa a prerrogativa do Tribunal de considerar grupos ou organizações como criminosos. O 

reflexo de tal prerrogativa no CCL deu-se de modo que indivíduos poderiam ser condenados 

no tribunal de ocupação local pela simples filiação a um grupo considerado criminoso pelo 

Tribunal de Nuremberg. Vale ainda ressaltar, nos julgamentos sob a égide do CCL, os crimes 

contra a humanidade já não se encontravam vinculados a nenhum outro. 

Vinte e quatro indivíduos e seis organizações constavam na peça de acusação de 

10 de outubro de 1945 do Tribunal de Nuremberg. Destes, dezenove indivíduos e três 

organizações foram considerados culpados depois de 10 meses de julgamento. As sentenças 

incluíram a pena capital, prisão perpétua ou encarceramento por pelo menos 10 anos.115 Já sob 

a égide dos tribunais de ocupação, os Aliados indiciaram cerca de 20.000 pessoas e 960 destas 

foram condenadas à pena capital.116 

Não obstante a polêmica acerca da sua criação, o Tribunal de Nuremberg foi fruto 

de uma construção difícil e demorada, cujo início em muito o precede. A concretização da 

responsabilidade individual por violações do direito internacional simboliza o reconhecimento 

do indivíduo como membro ativo do cenário internacional, além de ser uma contrapartida à 

ascensão da proteção dos direitos humanos. Nas palavras do Tribunal: “Crimes against 

international law are committed by men, not by abstract entities, and only by punishing 

individuals who commit such crimes can the provisions of international law be enforced”.117 

Ademais, deu início ao modelo de jurisdição pós-conflito ad hoc e culminou na 

jurisdição permanente do Tribunal Penal Internacional, assuntos a serem tratados em seguida. 

 
                                                                                                                                                                                     

revoltantes e horríveis como muitos de tais crimes foram, não foi provado satisfatoriamente que eles foram 
perpetrados em execução de, ou em conexão com, nenhum de tais crimes”. Tradução livre. 

114PARLETT, 2011, p. 251. 
115

Ibid., p. 246. 
116JAPIASSÚ, 2009, p. 80. 
117ILC, 1949, p. 41. “Crimes contra a humanidade são cometidos por homens, não por entidades abstratas, e é 

apenas através da punição de indivíduos que cometeram tais crimes que podem as provisões do direito 
internacional se fazer cumprir”. Tradução livre. 
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3.4 O modelo ad hoc de jurisdição internacional penal e a jurisdição permanente com 

vocação universal do Tribunal Penal Internacional 

 

O período imediatamente posterior ao julgamento de Nuremberg é marcado por 

tentativas de positivação dos preceitos enunciados pelo Tribunal. No ano de 1948 foi assinada 

a Convenção para Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, em 1949 foram firmadas as 

quatro novas Convenções de Genebra e seus Protocolos Adicionais (núcleo do Direito 

Internacional Humanitário atual) e, no ano seguinte, a Assembleia Geral da ONU reconheceu 

os Princípios de Nuremberg, propostos pela Comissão de Direito Internacional, através da 

Resolução 488(V) de 12 de dezembro de 1950, de modo a levá-los ao conhecimento de toda a 

comunidade internacional. 

Todavia, não obstante os esforços de positivação de direito material, o 

estabelecimento de uma jurisdição internacional penal permanente apresentava grande 

dificuldade, pois a recente Guerra Fria polarizara as opiniões da comunidade internacional e 

não era possível atingir o consenso necessário para a criação de tal jurisdição. Alguns projetos 

foram apresentados, mas descartados.118 Somente em 1989119, com o desmembramento da 

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e os conflitos aos quais aquele ensejara, 

o cenário internacional tornou a ser propício ao estabelecimento de uma jurisdição 

internacional penal. 

 

3.4.1 Os conflitos da década de 90 e o modelo ONU ad-hoc de jurisdição internacional 

 

A violência dos conflitos iniciados em 1991 no território da antiga Iugoslávia, 

criada em 1919 após a queda dos Impérios Austríaco e Otomano no pós-Primeira Guerra120, 

capturou a atenção de toda a comunidade internacional. Esta assistiu perplexa à sangrenta 

“depuração étnica” praticada indiscriminadamente para garantir pretensões territoriais 

daqueles envolvidos no conflito.121 A Comissão de Direitos Humanos da ONU definiu tal 

prática como a “expulsão, transferência e deslocamento forçado de pessoas de seus lares em 

                                                           
118JAPIASSÚ, 2009, p. 82-91. 
119Japiassú comenta que a ideia fora revisitada durante discussão na Assembleia Geral da ONU sobre o combate 

ao tráfico de entorpecentes. Segundo o autor, a delegação de Trinidad e Tobago sugerira a criação de um 
tribunal internacional especializado na matéria e então um pedido foi encaminhado à Comissão de Direito 
Internacional (ILC) para que esta produzisse relatório sobre a matéria. JAPIASSÚ, 2009, p. 87. 

120SCHABAS, William A. The UN international criminal tribunals: the former Yugoslavia, Rwanda and 
Sierra Leone. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. p. 13. 

121SCHABAS, loc. cit. 
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flagrante violação aos direitos do homem, com o objetivo de desunir ou destruir grupos 

nacionais, étnicos, racionais ou religiosos”.122 

Após o estabelecimento de uma Comissão de Especialistas, em 1992, para 

analisar as violações ao direito internacional humanitário durante o conflito, o Conselho de 

Segurança da ONU se mostrou inclinado a assentir ao estabelecimento de um tribunal 

internacional penal. Requereu ao então Secretário Geral das Nações Unidas, Boutros Boutros-

Ghali, que preparasse relatório sobre a forma de estabelecê-lo, o qual respondeu com o 

Relatório S/25704 de 1993, cujo conteúdo incluía um projeto de Estatuto.123  

Importante ressaltar o posicionamento de tal relatório, segundo o qual o método 

ideal para a criação de um tribunal internacional penal seria através de tratado amplamente 

ratificado, porém, frente à urgência do caso sob análise, o Conselho de Segurança estaria 

autorizado pelo Capítulo VII da Carta das Nações Unidas a tomar quaisquer medidas 

necessárias à manutenção da paz e segurança, inclusive o estabelecimento de um tribunal 

internacional.124 O Conselho acatou, de forma unânime, o teor de tal relatório, inclusive o 

projeto de Estatuto do tribunal, através da resolução 827 (1993), criando o Tribunal para a 

Acusação de Pessoas Responsáveis por Sérias Violações do Direito Internacional 

Humanitário Cometidas no Território da Antiga Iugoslávia, ou Tribunal Penal Internacional 

para a ex-Iugoslávia (doravante, “TPII”), cuja competência compreendia graves violações ao 

direito internacional humanitário, às Convenções de Genebra de 1949, às leis e costumes de 

guerra, além do crime de genocídio e crimes contra a humanidade. Quanto ao limite temporal 

da jurisdição, o estatuto trouxe apenas o marco inicial: o ano de 1991125. 

Nos mesmos moldes do TPII, o Conselho de Segurança, em 1994, estabeleceu um 

tribunal internacional penal em decorrência às patentes violações ao direito internacional 

humanitário cometidas no território de Ruanda, onde um conflito civil tirou a vida de centenas 

de milhares de indivíduos da etnia tutsi, de inúmeros hutus moderados e também de dez 

peacekeepers das Nações Unidas.126 Ruanda, fortuitamente membro eleito do Conselho de 

Segurança no período, apesar de haver apoiado inicialmente a criação de um tribunal 

internacional, modificou seu posicionamento quando não conseguiu incluir certas provisões 

                                                           
122COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS ONU apud JAPIASSÚ, 2009, p. 92-93. 
123CRYER, 2005, p. 52-53. 
124SECRETÁRIO GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS. Relatório S/25704 (1993), p. 6-7. Disponível em: 

<http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_re808_1993_en.pdf>. Acesso em: 20 maio 2013. 
125TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA A EX-IUGOSLÁVIA. Estatuto (1993). Disponível em: 

<http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_en.pdf>. Acesso em: 20 maio 2013. 
126CRYER, op. cit., p. 55. Tal fato levou a ONU a retirar boa parte de suas forças do território de Ruanda, 

demonstrando em certa medida a inércia e inabilidade das Nações Unidas para conter o genocídio. 
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de seu interesse, como a aplicação da pena de morte. Inobstante, o Conselho de Segurança 

estabeleceu o Tribunal Penal Internacional para a Acusação de Pessoas Responsáveis por 

Genocídio e Outras Sérias Violações ao Direito Humanitário Internacional Cometidos no 

Território de Ruanda e por Cidadãos Ruandeses Responsáveis por Sérias Violações em 

Territórios Vizinhos ou Tribunal Penal Internacional para Ruanda (doravante, “TPIR”), 

através da Resolução 955, de 1994, também sob o argumento dos poderes do Capítulo VII. O 

TPIR é dotado de competência para conhecer de crimes contra a humanidade, genocídio, 

violações às Convenções de Genebra (1949) e ao Protocolo Adicional II, cometidos durante o 

ano de 1994. Tal limitação temporal não é isenta de críticas.127 Ambos os Tribunais possuem 

primazia sobre as cortes domésticas para o processamento dos crimes internacionais sob suas 

jurisdições.  

 

3.4.1.1 Legalidade e conseqüências do estabelecimento através de resolução do Conselho de 

Segurança 

 

A legalidade do estabelecimento de tais jurisdições foi questionada em várias 

oportunidades. O TPII pode se posicionar sobre sua instituição em uma moção preliminar de 

outubro de 1995, no caso Tadic. A decisão128 do TPII defendeu o argumento dos amplos 

poderes concedidos ao Conselho de Segurança pelo artigo 41 e pelo Capítulo VII da Carta das 

Nações Unidas, além de ressaltar a inexistência de qualquer impedimento expresso ao 

Conselho para o estabelecimento de um tribunal como órgão subsidiário.129 Ademais, a 

decisão fundamentou a legalidade e legitimidade do Tribunal no artigo 29 da Carta da ONU, 

segundo o qual “o Conselho de Segurança poderá estabelecer órgãos subsidiários que julgar 

necessários para o desempenho de suas funções”, combinado com uma opinião consultiva da 

CIJ de 1954, na qual esta reconhece a capacidade da Assembleia Geral de criar órgãos 

judiciais.130 O professor Schabas questiona o último argumento apresentado, relembrando que 

os tribunais ad hoc não são órgãos completamente subordinados ao Conselho de Segurança, 

tendo em vista que seus juízes são eleitos pela Assembleia Geral e a Promotoria é escolhida 

pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, não sendo, dessa forma, tais tribunais órgão 

                                                           
127

Cf. CRYER, 2005, p. 210. 
128TPII, Decisão da moção de defesa sobre jurisdição (1995). Disponível em: 

<http://www.icty.org/x/cases/tadic/tdec/en/100895.htm>. Acesso em 20 maio 2013. 
129PARLETT, 2011, p. 264. 
130TPII, 195, A(35). 
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subsidiários do Conselho de Segurança.131 Já o TPIR, quando confrontado, adotou um 

posicionamento mais tímido, limitando-se a basear sua legalidade na determinação do 

Conselho de Segurança e em seu estatuto.132 

O enquadramento do TPII e TPIR como medidas coercitivas determinadas pelo 

Conselho de Segurança, sob a égide do Capítulo VII da Carta das Nações Unidas, possui 

importantes implicações. Em primeiro lugar, o artigo 25 da Carta afirma que “os Membros 

das Nações Unidas concordam em aceitar e executar as decisões do Conselho de Segurança, 

de acordo com a presente Carta”, logo há uma obrigação universal de cooperar com os 

trabalhos dos tribunais ad hoc, seja fornecendo informações, provas ou entregando suspeitos 

aos tribunais para julgamento.133  

Ademais, não existe para o Tribunal obrigação recíproca de cooperação, destarte 

não é exigido deste que assista as jurisdições nacionais nos processamentos domésticos de 

acusados de crimes internacionais.134 Por último, os promotores possuem a discricionariedade 

de efetuar investigações in loco mesmo sem o consentimento do Estado interessado.135 

Os tribunais ad hoc auxiliaram ainda no desenvolvimento do direito internacional 

penal, principalmente processual, com construções inovadoras em suas jurisprudências. 

O conflito civil em Ruanda não pudera ser facilmente classificado como 

internacional, sendo considerado pela China, por exemplo, como assunto interno sob o manto 

da soberania, impossibilitando, assim, a intervenção.136 Porém, o deslocamento de milhões de 

refugiados, a matança sistematizada de civis desarmados e a patente prática de genocídio 

justificaram o julgamento em âmbito internacional das violações cometidas durante as 

hostilidades. 

A definição do artigo 3 do Estatuto do TPIR, seguindo exemplo do TPII, também 

inovou em sua definição de crimes contra a humanidade, se comparada com a da Carta de 

Nuremberg, pois incluiu o estupro ao rol de crimes internacionais, em resposta ao uso deste 

em larga escala como instrumento de terror e limpeza étnica.137 

Ademais, no julgamento do caso Akayesu, o TPIR lançou mão de uma de suas 

mais importantes construções teóricas: a violência sexual como crime de genocídio. Segundo 

                                                           
131SCHABAS, 2006, p. 22. 
132PARLETT, 2011, p.265. 
133CRYER, 2005, p. 128. 
134

Ibid., p. 133. 
135

Ibid., p. 136. 
136SCHABAS, op. cit., p. 28-29. 
137COSTA, Rafael P.; DAMASCENO, Aline. O tribunal penal internacional para Ruanda: considerações sobre 

jurisdição e jurisprudência. In: OLIVEIRA, B. da C. P.; SILVA, R. L. (Org.). Manual de direito processual 
internacional. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 559-574. 
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o Tribunal, tal interpretação estaria autorizada pelo Estatuto. Sobre tal ponto, Costa e 

Damasceno: 

 
A Câmara de Julgamento decidiu finalmente que os estupros haviam resultado em 
destruição física e psicológica das mulheres tutsi, de suas famílias e de suas 
comunidades. A violência sexual foi parte de um processo de destruição que tinha 
como alvo específico as mulheres tutsi e cujo intuito era destruir o grupo tutsi como 
um todo (grifos no original).138 

 
Quanto ao TPII, na decisão supracitada do caso Tadic, o Tribunal declarou que 

crimes de guerra poderiam ser cometidos no contexto de guerras civis, além de afirmar que 

crimes contra a humanidade poderiam ser cometidos em tempo de paz; interpretações 

progressistas deste Tribunal que moldaram o direito internacional penal posterior.139 Ademais, 

o TPII elaborou o conceito de joint criminal enterprise, formulação facilitadora ao 

indiciamento de indivíduos provenientes de grupos formados com o intuito de realizar crimes 

sob a competência do Tribunal.140 

Não obstante as construções positivas e inovadoras dos tribunais ad hoc, estes são 

alvo de críticas em relação a sua duração, aos seus custos e, também, a sua efetividade.  

Estes tribunais deram um passo adiante em relação aos predecessores, pois não 

limitaram as investigações das violações aos “perdedores” do conflito. Porém, percebe-se 

ainda certa seletividade nas escolhas da promotoria. No caso da antiga Iugoslávia, a 

procuradora Carla del Ponte tomou a polêmica decisão de não investigar uma campanha aérea 

perpetrada pela OTAN em 1999, apesar da pressão da opinião pública.141 

Em 2004, o montante destinado ao financiamento dos tribunais ad hoc somava 

15% do orçamento total da ONU.142 Os processos se arrastavam e a cooperação dos Estados, 

apesar dos poderes conferidos aos tribunais em seus estatutos, tornava-se cada vez mais 

difícil. Não obstante a adoção de estratégias de conclusão para ambos os tribunais em 2003, 

além do estabelecimento de um mecanismo internacional residual em 2010143, os trabalhos 

continuam ainda hoje. O TPII prevê encerrar suas atividades em 2016, 23 anos depois de sua 

criação; já o TPIR, em 2014, 20 anos após sua instituição. 

 

                                                           
138COSTA, Rafael P.; DAMASCENO, Aline, 2012, p. 572. 
139SCHABAS, 2006, p. 23. 
140

Ibid., p. 24. 
141OLIVEIRA, Thiago B. J. O tribunal penal internacional para a ex-Iugoslávia. In: OLIVEIRA, B. da C. P.; 

SILVA, R. L. (Org.). Manual de direito processual internacional. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 535-557. 
142SCHABAS, op. cit., p. 6. 
143ACQUAVIA, Guido. Was a residual mechanism for international criminal tribunals really necessary? Journal 

of international criminal justice, v. 9, 2011, p. 789-796. 
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3.4.2 O Tribunal Penal Internacional e os novos tribunais ditos híbridos  

 

Os conflitos da década de 1990 e as críticas ao modelo ad hoc de jurisdição 

internacional penal144 oportunizaram a retomada da discussão sobre o estabelecimento de uma 

jurisdição permanente, com vocação universal. No ano de 1998, após quatro anos de intensas 

discussões, o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional foi adotado durante a 

Conferência Diplomática das Nações Unidas para o Estabelecimento de um Tribunal Penal 

Internacional. Órgão independente e autônomo, logo não submetido à ONU, foi o primeiro 

tribunal internacional penal criado através de tratado amplamente ratificado, cujos Estados 

signatários voluntariamente se submetem a uma jurisdição internacional penal permanente.145  

Sediado em Haia, o Tribunal Penal Internacional (doravante, “TPI”) possui 

personalidade jurídica própria. Em seu Estatuto, define sua competência sobre pessoas 

responsáveis pelos crimes mais graves atinentes a toda comunidade internacional. Nos artigos 

5 a 8, delineia os crimes sob sua jurisdição, os quais constituem o núcleo dos crimes 

internacionais atualmente. Impende também ressaltar, o orçamento do Tribunal é composto 

por contribuições compulsórias dos Estados-partes, além de eventuais contribuições 

voluntárias de países ou da parte das Nações Unidas, esta, notadamente, quando um caso for 

encaminhado pelo Conselho de Segurança.146 

Desde sua criação, o TPI recebeu apenas 18 casos. Até o momento, apenas uma 

sentença condenatória foi proferida.147 

Não obstante os esforços da comunidade internacional de estabelecer uma 

jurisdição penal permanente a nível internacional, notadamente com o intuito de conceder 

maior respaldo aos processos de responsabilização individual criminal e de também evitar 

uma possível fragmentação do direito internacional penal, outro modelo de jurisdição criminal 

se faz presente no âmbito internacional: os tribunais ditos híbridos, ou internacionalizados. 

Com exceção das Câmaras extraordinárias do Camboja, criadas mais de 20 anos após a 

                                                           
144Notadamente, a possível violação ao princípio da legalidade e alegação de justiça ex post facto, a 

fragmentação do direito internacional através das diferentes jurisprudências e o problema orçamentário. 
145NUNES, Luciana; PITHON, Rodrigo B. O estatuto de Roma e a criação do tribunal penal internacional. In: 

OLIVEIRA, B. da C. P.; SILVA, R. L. (Org.). Manual de direito processual internacional. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p. 509-533. 

146Artigos 115, 116 e 117 do Estatuto de Roma. Disponível em: <http://www.icc-
cpi.int/NR/rdonlyres/EA9AEFF7-5752-4F84-BE94-0A655EB30E16/0/Rome_Statute_English.pdf>. Acesso 
em 21 maio 2013. 

147Informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Pena Internacional. Disponível em: <http://www.icc-
cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/Pages/situations%20and%20cases.aspx>. Acesso em: 21 
maio 2013. 
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ocorrência dos fatos apreciados por sua jurisdição148, os tribunais híbridos surgem no contexto 

de reconstrução do Estado após uma crise interna ou pós-conflito armado, em que este não 

pode proceder às responsabilizações por violações ao direito humanitário e internacional por 

conta própria. São caracterizados por aplicar simultaneamente a lei doméstica do Estado 

afetado e o direito internacional, e seu grande mérito seria a proximidade com a população 

afetada pela crise ou conflito armado, de modo que cumprem um papel importante no 

processo de paz e reconciliação, além de facilitar na produção de provas e testemunhas. 

Contabiliza-se, pelo menos, cinco: Câmaras Extraordinárias das Cortes do Camboja, Câmaras 

Especiais do Timor Leste, Câmaras Especiais do Kosovo, Tribunal Especial para Serra Leoa, 

e o mais recente Tribunal Especial para o Líbano. 

Entre os exemplos supracitados, o Tribunal Especial para Serra Leoa se mostra a 

experiência mais rica para estudo, visto que os outros exemplos se encontram inseridos dentro 

da jurisdição doméstica dos Estados envolvidos e sua jurisprudência é limitada e de difícil 

acesso. Dessa forma, será ele o objeto de análise do último capítulo do presente trabalho. 

                                                           
148SOREL, J-M. Introduction. In: ASCENSIO, H; LAMBERT-ABDELGAWAD,E; SOREL, J-M. Les 
juridictions pénales internationalisées. Paris: Société de législation comparée, 2006, p. 11-25. p.  15. 
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4 TRIBUNAL ESPECIAL PARA SERRA LEOA: JURISDIÇÃO PÓS-CONFLITO 

HÍBRIDA? 

 

Uma das primeiras colônias britânicas na região oeste da África, Serra Leoa fora 

usada, desde 1787, como um lugar de refúgio para os escravos recém libertos da Grã-

Bretanha. 

O grande potencial mineral e agricultor do país atraiu a atenção de inúmeras 

empresas no início do século XX, ocasionando a abertura das minas de diamante para 

extração durante a década de 1930. Todavia, apesar de tamanho potencial, o país figura ainda 

hoje como um dos mais pobres e desiguais do mundo em seu desenvolvimento humano.149  

A constituição de 1951 lançou mão dos primeiros esforços para a descolonização, 

porém a real independência do jugo britânico foi possível apenas em 1961. Milton Margai foi 

o primeiro governante democraticamente eleito pelo povo serra-leonês, cujo mandato durou 

até 1964, quando da sua morte, e seu irmão Albert Margai assumiu então o posto de Primeiro 

Ministro. Inúmeras disputas entre os dois grandes partidos, o Partido do Povo de Serra Leoa e 

o Congresso de Todos os Povos, caracterizam essa fase da história serra-leonesa, que conta 

com quatro golpes de Estado para estabelecer governos militares consecutivos.150 Posteriores 

choques entre governo, exército e movimentos armados como a Frente Revolucionária Unida 

(FRU), em uma guerra civil que durou em média 10 anos (1991-2002), e a permanente 

disputa pelo controle da região Kono, rica em diamantes, demonstram a violência e 

instabilidade política da história de Serra Leoa.  

 

4.1 A década de conflito civil 

 

O início do conflito data de março de 1991, na região de Kailahun, fronteiriça ao 

distrito de Kono - o mais rico em minas de diamante no país -, quando Foday Sankoh liderou 

o ataque da Frente Revolucionária Unida (doravante, “FRU”) a partir da Libéria, país vizinho, 

contra o governo serra-leonês. O governo contou com o apoio do exército nacional e do 

Grupo de Observadores Militares (doravante, “ECOMOG”) da Comunidade Econômica dos 

Países da África Ocidental (doravante, “ECOWAS”) em um primeiro momento, mas já em 

                                                           
149UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM. Human Development Index. Disponível em: 

<http://hdrstats.undp.org/en/indicators/103106.html>. Acesso em: 4 jun. 2013. 
150NOWROT, K; SCHBACKER, E. W. The Use of Force to Restore Democracy: International Legal 

Implications of the ECOWAS intervention in Sierra Leone. American university international law review, 
v. 14, n.2, 1998, p. 312-412, p. 325. 
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1992 parte do exército serra-leonês voltou-se contra o então presidente Joseh Saidu Momoh, 

de origens militares, depondo-o.151 

Após inúmeras tentativas de conversas de paz entre enviado especial das Nações 

Unidas, Sr. Bernahu Dinka, Organização de Unidade Africana (hoje “União Africana”), 

ECOWAS e exército serra-leonês, eleições foram realizadas em 1996 e o poder passou, então, 

para as mãos de Ahmed Kabbah, antigo funcionário das Nações Unidas.152 Não obstante a 

negativa por parte da FRU de reconhecer o resultado eleitoral, ainda no mesmo ano, Kabbah 

esforçou-se para dialogar com a Frente e, apesar da assinatura do Acordo de Paz de Abidjan, 

que determinava o fim do combate e o reconhecimento da FRU como partido político, as 

investidas contra a população continuaram. Em maio do ano seguinte, o presidente Kabbah foi 

deposto por uma coalizão armada entre o Conselho Revolucionário das Forças Armadas 

(doravante, “CRFA”), facção do exército serra-leonês, e a FRU. 

Ante a ferocidade do conflito153 e a deterioração da situação humanitária nacional, 

o Conselho de Segurança das Nações Unidas adotou as Resoluções 1132 (1997) e 1171 

(1998), cujo teor previa sanções econômicas ao comércio de petróleo, armas e material 

conexo, com a junta militar encabeçada pela FRU em Serra Leoa, autorizando à ECOWAS 

apenas assegurar o implemento de tais sanções, nunca mencionando a possibilidade de uma 

intervenção armada. 

Não obstante as sanções autorizadas pela ONU, em 1999, a FRU, juntamente com o 

CRFA, lançou mão do ataque mais violento até então, sob o codinome “Operação Nenhuma 

Coisa Viva” contra as forças armadas de Serra Leoa, tropas da ECOWAS e as Forças de 

Defesa Civil (doravante, “FDC”), em Freetown. A vitória das tropas partidárias do presidente 

Kabbah foi garantida pela resposta militar de igual truculência, havendo alegações de 

violações do direito humanitário por todos os lados combatentes, inclusive de peacekeepers 

                                                           
151UNITED NATIONS MISSION IN SIERRA LEONE. UNAMSIL - Background. Disponível em: 

<http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unamsil/background.html>. Acesso em 4 jun. 2013. 
152DINIZ, M. G. A; NUNES, R. P. O Tribunal Especial para Serra Leoa. In: OLIVEIRA, B. da C. P.; SILVA, R. 

L. (Org.). Manual de direito processual internacional. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 575-597, p. 576.  
153Além dos combatentes já citados, também o exército da Nigéria participou dos conflitos em apoio ao 

presidente Kabbah, realizando pesados ataques militares à cidade de Freetown e ajudando no treinamento dos 
“Kamajors”, milícia civil formada por caçadores locais, contra a junta militar liderada pela FRU. Estima-se 
que mais de 750.000 pessoas foram mortas durante os enfrentamentos, além de inúmeras outras vítimas de 
abusos sexuais, mais de 1 milhão de deslocados e 500.000 refugiados, de um total de 4.2 milhões de 
habitantes. Dados do Human Rights Watch e Nações Unidas. Disponível em: 
<http://www.hrw.org/reports/1999/sierra/> e 
<http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2000/1055>, respectivamente. Acesso em 4 jun. 2013. 
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da Missão das Nações Unidas em Serra Leoa (“UNAMSIL”, in loco de outubro de 1999 a 

dezembro de 2005).154 Segundo relatório do Human Rights Watch: 

 
The main perpetrators of sexual violence, including sexual slavery, were the rebel 
forces of the Revolutionary United Front (RUF), the Armed Forces Revolutionary 
Council (ARFC) and the West Side Boys, a splinter group of the AFRC. […] 
Human Rights Watch has documented only a limited number of cases of sexual 
violence by pro-government forces, the Sierra Leone Army (SLA) and the militia 
known as Civil Defense Forces (CDF), […].155 
 

Assinou-se o Acordo de Paz Lomé em julho de 1999, que previa anistia geral a 

todos os combatentes, disposição não isenta de críticas, e reconhecia a possibilidade da 

participação da FRU em um novo governo de coalizão caso esta procedesse ao desarmamento 

e desmantelamento de suas forças armadas.156 Ademais, estabelecia uma Comissão de 

Verdade e Reconciliação (doravante, “CVR”), em uma tentativa de contrabalancear o 

polêmico dispositivo que concedia anistia geral, para investigar e documentar os eventos da 

guerra civil. 

Algumas violações ao acordo de paz foram registradas, mesmo depois que fora 

declarado oficialmente o fim da guerra em 2002.157
 

 

4.1.1 A justiça como objetivo do healing process: o papel da jurisdição pós-conflito 

 

É redundante afirmar que após uma década de intensos conflitos, o país estava 

destruído em múltilplos níveis. Em conseqüência aos danos políticos, econômicos, 

psicológicos e estruturais, ao final da guerra Serra Leoa encontrava-se em último lugar na 

listagem do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento.158 

                                                           
154HUMAN RIGHTS WATCH. “We’ll kill you if you cry” – sexual violence in the Sierra Leone conflict, v. 

15, n. 1(A), 2003, p. 4. 
155HUMAN RIGHTS WATCH, op. cit., p. 3-4. “Os principais perpetradores de violência sexual, incluindo 

escravidão sexual, foram as forças rebeldes da Frente Revolucionária Unida (FRU), do Conselho 
Revolucionário das Forças Armadas (CRFA) e do West Side Boys, uma facção do CRFA. [...]  O Human 
Rights Watch documentou apenas um número limitado de casos de violência sexual por forças pró-governo, 
do Exército de Serra Leoa (ESL) e da milícia conhecida como Forças de Defesa Civil (FDC), [...]”. Tradução 
livre. 

156Impende ressaltar que o Representante Especial do Secretario-Geral das Nações Unidas Envoy Okelo fez 
constar ressalva ao dispositivo que concedia a anistia, afirmando que esta não contemplava crimes contra o 
direito internacional como, por exemplo, genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e outras 
graves violações ao direito internacional humanitário. 

157HUMAN RIGHTS WATCH, op. cit., passim. 
158UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM. Human development report (2002), p. 41. Disponível 

em: <http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2002_EN_Complete.pdf>. Acesso em: 4 jun. 2013. 
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A reconstrução do país encontrou inúmeros desafios devido à geral devastação 

das instituições nacionais. Os atores domésticos e internacionais, então, elegeram a segurança 

como condição a priori do processo de reconstrução do país, como cita o estudo de caso 

realizado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (“UNICEF”): 

 
‘Security first’ denotes the idea that before one can sustainably engage in 
development, a basic level of security must be established. A secure environment 
will ensure that development efforts are less likely to be disrupted or diverted by 
conflict, and that stability will attract investors who would otherwise be dissuaded 
by volatility. In this way, security is a precondition of development (Denney 
2011).159  

 
Devido ao total sucateamento do sistema judiciário doméstico, o governo de Serra 

Leoa previu sua reforma, de modo a otimizar seu acesso à população, e a reestruturação do 

corpo policial, além da tentativa de consolidar a salvaguarda dos direitos humanos nas 

instituições domésticas. Ademais, o presidente Kabbah enviou uma carta em junho de 2000 ao 

Secretário-Geral da ONU requerendo ajuda da Organização para a instituição de um tribunal 

de caráter especial, com um mandato para julgar os responsáveis por graves violações aos 

direitos humanos do povo serra-leonês e, também, pelo sequestro de peacekeepers da ONU. O 

verdadeiro motor por trás de tal pedido fora a necessidade de restabelecer a credibilidade da 

justiça através da responsabilização e, consequentemente, no Estado de Direito, além de 

desestimular o surgimento de novos movimentos rebeldes. 

Em agosto de 2000, o Conselho de Segurança aprovou a Resolução 1.315, em que 

autorizava a criação de um “tribunal independente e de caráter especial” e recomendava que a 

jurisdição de tal corte incluísse crimes contra a humanidade, crimes de guerra e outras sérias 

violações ao direito humanitário internacional, além de crimes relevantes sob a legislação 

serra-leonesa.160 Tal espécie é conhecida como tribunal híbrido. 

Tal Tribunal teria o papel de auxiliar na reconstrução da sociedade serra-leonesa 

através de processos de responsabilização dos horrores cometidos de maneira generalizada no 

                                                           
159NOVELI, Mario. The Role of Education in Peacebuilding: Case Study - Sierra Leone (2011), UNICEF, p. 

24. Disponível em: 
<http://www.unicef.org/infobycountry/files/EEPCT_Peacebuilding_CaseStudy_SierraLeone.pdf>. Acesso em: 
4 jun. 2013. “‘Segurança Primeiro’ denota a ideia que antes de se poder iniciar de maneira sustentável o 
desenvolvimento, um nível básico de segurança deve ser estabelecido. Um ambiente seguro irá assegurar que 
esforços desenvolvimentistas sejam menos passíveis de interrupções, ou sejam tergiversados por conflitos; e 
que a estabilidade irá atrair investidores, os quais seriam, em outro caso, dissuadidos pela volatilidade. Dessa 
maneira, segurança é uma pré-requisito ao desenvolvimento”. Tradução livre. 

160UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL. Press Release SC/6910 (2000). Disponível em: 
<http://www.un.org/News/Press/docs/2000/20000814.sc6910.doc.html>. Acesso em 4 jun. 2013. 
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país, além de deixar no país não só o legado da luta contra a impunidade, mas também 

profissionais capacitados nos padrões internacionais de justiça.161 

 

4.2 A instituição do Tribunal Especial para Serra Leoa 

 

Em 4 de outubro de 2000, o Secretário-Geral da ONU enviou o relatório 

S/2000/915 ao Conselho de Segurança, cujo conteúdo fornecia as diretrizes e providências 

necessárias ao estabelecimento da Corte, além de dois anexos referentes às negociações com o 

governo de Serra Leoa e o Estatuto do Tribunal.162 

O Tribunal seria composto por três órgãos: Câmaras de Juízes (de Apelação, de 

Julgamento I e de Julgamento II), Cartório (incluindo aqui o Escritório da Defesa) e o 

Escritório da Promotoria. Teria jurisdição sobre crimes internacionais, bem como crimes sob 

a legislação nacional163, cometidos no território de Serra Leoa desde 30 de novembro de 1996. 

Comentários sobre tais dispositivos serão proferidos mais adiante no presente trabalho. 

Seria sediado em Freetown, capital de Serra Leoa, de modo a facilitar os 

procedimentos, como, por exemplo, a coleta de provas e a apresentação de testemunhas. Tal 

fato, em conjunto com os esforços encabeçados pela Promotoria para divulgar as atividades 

do Tribunal, auxiliou na busca de maior legitimidade para a Corte.164  

As Nações Unidas demonstraram seu aprendizado com as experiências anteriores 

de tribunais ad hoc e os prejuízos provenientes do distanciamento, não apenas físico, de tais 

jurisdições do lugar onde as violações foram perpetradas. Porém, o julgamento mais 

importante do Tribunal Especial para Serra Leoa, notadamente o de Charles Taylor, foi 

transferido para Haia, supostamente por motivos de segurança. Tal assunto será abordado no 

tópico específico sobre o julgamento de Charles Taylor. 

Diferente das experiências de tribunais ad hoc anteriores, o Tribunal Especial para 

Serra Leoa (doravante, “TESL”) foi estabelecido por um acordo entre o governo de Serra 

                                                           
161FRITZ, Nicole; SMITH, Alison. Current apathy for coming anarchy: building the Special Court for Sierra 

Leone. Fordham international law journal, v. 25, n. 2, 2001, p. 391-430. p. 404. 
162UNITED NATIONS SECRETARY-GENERAL. Report S/2000/915. Disponível em: 

<http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6afbf4.html>. Acesso em 4 jun. 2013. 
163A competência da Corte para julgar crimes domésticos ficaria prejudicada pela anistia concedida no Acordo 

de Lomé de 1999. Este assunto será apresentado em seção posterior do presente trabalho. 
164SRIRAM, C. L. Wrong-sizing international justice? The hybrid tribunal in Sierra Leone. Fordham 

international law journal, v. 29, n. 3, 2005, p. 472-506. 
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Leoa e a Organização das Nações Unidas165, posteriormente internalizado ao sistema jurídico 

doméstico serra-leonês. O instrumento utilizado para a criação de um órgão tem forte 

influência em seu status e poderes166, logo a discussão inicial sobre o Tribunal Especial 

orbitou em redor de sua natureza jurídica. 

 

4.2.1 Natureza jurídica e suas implicações 

 

O Tribunal Especial para Serra Leoa foi estabelecido, como o Tribunal Penal 

Internacional para Ruanda, em decorrência de um conflito de caráter não-internacional. Tal 

fato demonstra a preocupação da comunidade internacional com as violações a direitos 

humanos e ao direito humanitário, ainda que em detrimento do princípio da não-intervenção 

em assuntos internos, e atesta, mais uma vez, o processo de internacionalização da jurisdição, 

anteriormente exercida exclusivamente pelos Estados através de seu poder de jurisdição 

interna.  

O TESL não está inserido no sistema ONU, visto que não fora criado como um 

órgão subsidiário, afastando-se do modelo ad hoc apresentado no capítulo anterior e 

aproximando-se do exemplo do Tribunal de Nuremberg, o qual fora instituído por acordo 

entre os Aliados e assentido pela derrotada Alemanha. Distancia-se deste exemplo, porém, no 

que tange a incidência da jurisdição do Tribunal sobre todos os lados envolvidos no conflito 

que houvessem violado o direito internacional, aproximando-se do modelo ad hoc neste 

quesito. Percebe-se, dessa maneira, que a criação do TESL foi informada pelos erros e acertos 

das experiências anteriores, caracterizando uma evolução na jurisdição internacional. 

À efetiva implementação do TESL era imprescindível a ratificação do acordo 

internacional pelo poder legislativo nacional serra-leonês, conforme preceitos constitucionais 

domésticos, o que se deu em março de 2002.167 Não obstante a disposição expressa do art. 

11(2) deste ato, “The Special Court shall not form part of the Judiciary of Sierra Leone”168, a 

natureza do Tribunal Especial foi questionada em várias oportunidades.169 

                                                           
165UNITED NATIONS and SIERRA LEONE. Agreement on the establishment of a Special Court for Sierra 

Leone, 2002. Disponível em: < http://www.sc-
sl.org/LinkClick.aspx?fileticket=CLk1rMQtCHg%3d&tabid=176>. Acesso em: 5 jun. 2013. 

166KERBRAT, Yann. Les conflits entre les tribunaux pénaux hybrides et les autres juridictions répressives 
(nationales et internationales). In: ASCENSIO, H; LAMBERT-ABDELGAWAD,E; SOREL, J-M. Les 
juridictions pénales internationalisées. Paris: Société de législation comparée, 2006. p. 189-208. 

167SERRA LEOA. Constituição (1991), art. 40(4). Disponível em: < http://www.sierra-
leone.org/Laws/constitution1991.pdf>. Acesso em: 5 jun. 2013. 

168
Ibid., artigo 11(2). “A Corte Especial não deverá fazer parte do Judiciário de Serra Leoa”. Tradução livre. 

169
Cf. SCHABAS, 2006, p.57-58. 
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Nas decisões preliminares do TESL de março de 2004 (sobre constitucionalidade 

e ausência de jurisdição), e de maio de 2004 (sobre imunidade à jurisdição), a Corte teve a 

oportunidade de se pronunciar sobre sua natureza. Segundo o julgamento da 

constitucionalidade, o Tribunal tem por base um tratado internacional e é dotado de natureza 

sui generis, visto que misto em composição e competência, isto é, as normas por ele 

aplicáveis são tanto as internacionais - no que tange os crimes internacionais -, como a 

legislação doméstica serra-leonesa, além da composição mista de juízes, procuradores e 

outros funcionários nacionais e internacionais.170 Relembrou ainda, além do artigo 11(2) 

mencionado supra, a disposição do artigo 13 do ato nacional de ratificação, segundo a qual os 

crimes sob jurisdição do Tribunal Especial não são processados em nome de Serra Leoa, mas 

de maneira independente e autônoma. Tal constatação fere de morte a alegação de que a Corte 

não poderia exercer sua jurisdição porque seria um órgão da jurisdição interna de Serra Leoa 

criado de forma inconstitucional. 

No que concerne sua jurisdição, não só é concorrente com as cortes domésticas de 

Serra Leoa, como possui primazia sobre estas, e somente sobre estas, restando autorizada a 

Corte a pedir a remessa dos autos dos tribunais nacionais, não importando qual o estágio do 

processo.171 

Superada tal discussão, surgiram questionamentos acerca das implicações do 

status jurídico do Tribunal. Primeiramente, o instrumento instituidor do TESL, como citado 

anteriormente, fora um acordo entre o governo local e a ONU, isto é, entre um Estado e uma 

Organização Internacional. Dessa forma, é regido pela convenção de Viena sobre o direito dos 

tratados (1986), incidindo a regra do pacta sunt servanda presente no artigo 26 deste, segundo 

a qual o tratado vincula as partes que o ratificaram ou que a ele aderiram expressamente; e a 

do artigo 34, que versa sobre a impossibilidade de um tratado criar obrigações ou direitos a 

terceiros não-signatários. 

Tal enquadramento tem conseqüências jurídicas importantes, principalmente se 

comparado às experiências anteriores de tribunais ad hoc instituídos através de resoluções do 

Conselho de Segurança. 

 

                                                           
170TRIBUNAL ESPECIAL PARA SERRA LEOA. Decision on constitutionality and lack of jurisdiction, 

2004. Vide parágrafo 42. 
171Contrastar com as regras de procedimentos de outras cortes internacionais, como o Tribunal Penal 

Internacional ou a Corte Interamericana de Direitos Humanos, nas quais a jurisdição da corte é subsidiária e 
pressupõe o exaurimento da jurisdição doméstica. Para tanto, checar o art. 1º do Estatuto de Roma e o artº 46 
da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, respectivamente. 
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4.2.1.1 Financiamento e orçamento 

 

O Tribunal Especial para Serra Leoa não faz parte do sistema ONU, visto que não 

fora criado como um órgão subsidiário, fato mencionado anteriormente. Isto implica que o 

financiamento do Tribunal não é retirado diretamente do orçamento geral das Nações Unidas, 

como é o caso dos tribunais ad hoc TPII e TPIR, devendo ser levantado através de doações 

voluntárias. 

Por óbvio, tal fato limita imensamente o orçamento e, consequentemente, as 

atividades do Tribunal: de julho de 2002 até fevereiro de 2011, o TESL havia recebido US$ 

240.261,862172, apenas uma fração do orçamento do TPII, por exemplo, que recebeu US$ 

250.814,00 apenas para o biênio 2012-2013.173 

 

4.2.1.2 Ausência dos poderes do Capítulo VII 

 

Outra conseqüência relevante é a ausência dos poderes conferidos pelo Capítulo 

VII da Carta das Nações Unidas, concedido pelo Conselho de Segurança aos outros dois 

tribunais ad hoc, o que implica severas limitações à execução das decisões do Tribunal, além 

de proporcionar vários contratempos às atividades da Promotoria. 

Em junho de 2003, a Corte emitiu um mandado de prisão contra, então presidente 

da Libéria, Charles Taylor, quando este viajara à Gana para participar de uma conferência de 

paz.174 O governo de Gana respondeu negativamente ao mandado, pois alegara não estar 

submetido ao tratado constitutivo do Tribunal. A inaplicabilidade do artigo 25 da Carta das 

Nações Unidas, em decorrência da inexistência dos poderes do Capitulo VII, acarreta a 

inexistência de obrigação universal de cooperação dos Estados membros da ONU com as 

atividades do TESL. Assim, encontrar-se-iam vinculadas apenas as partes do tratado, quais 

sejam o governo de Serra Leoa e a organização internacional das Nações Unidas, não os 

membros desta.  Posteriormente, depois de deixar a presidência e exilar-se na Nigéria, Charles 

Taylor foi transferido para a custódia da Corte. 

                                                           
172GLASIUS, M; MEIJERS, T. Constructions of legitimacy: the Charles Taylor trial. International Journal of 

Transitional Justice, v. 6, 2012, p. 229-252. p. 235. 
173Informação retirada do sítio eletrônico do Tribunal Penal Internacional para ex-Iugoslávia. Disponível em: < 

http://www.icty.org/sid/325>. Acesso em: 5 jun. 2013. 
174ROMANO, C. P R; NOLLKAEMPER, A. The arrest warrant against the liberian president, Charles Taylor. 

American society of international law insights, 2003. Disponível em: < http://www.asil.org/insigh110.cfm>. 
Acesso em: 5 jun. 2013.  
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Tal ausência de poderes não prejudica, todavia, a habilidade da Corte de, como 

órgão internacional legalmente constituído, negociar acordos bilaterais de cumprimento de 

suas decisões. De fato, a Corte possui acordos com Finlândia, Reino Unido, Ruanda e 

Suécia.175 176 

 

4.2.2 Os efeitos da anistia sobre o Tribunal Especial 

 

Na decisão da Câmara de Apelação sobre as impugnações preliminares da defesa 

em prol dos réus Kallon (“caso FRU”) e Kamara (“caso CRFA”), o Tribunal pode se 

posicionar acerca dos efeitos da anistia concedida pelo Acordo de Lomé em 1999.177 

Primeiramente, a Corte preocupou-se em determinar o status jurídico do Acordo 

de Lomé. Não obstante a alegação da defesa de que se trataria de um tratado internacional, o 

Tribunal afirmou que o acordo entre governo de Serra Leoa e FRU, entidades domésticas, só 

surtia efeitos frente à legislação nacional. Nas palavras da Câmara: 

 
An international agreement in the nature of a treaty must create rights and 
obligations regulated by international law so that a breach of its terms will be a 
breach determined under international law which will also provide principle means 
of enforcement. The Lomé Agreement created neither rights nor obligations capable 
of being regulated by international law. An agreement such as the Lomé Agreement 
which brings to an end an internal armed conflict no doubt creates a factual situation 
of restoration of peace that the international community acting through the Security 
Council may take note of. That, however, will not convert it to an international 
agreement which creates an obligation enforceable in international, as distinguished 
from municipal, law. […] A peace agreement which settles an internal armed 
conflict cannot be ascribed the same status as one which settles an international 
armed conflict which, essentially, must be between two or more warring States. 
[…]178 
 

                                                           
175MULGREW, Roisin. On the enforcement of sentenced imposed by international courts: challenges faced by 

the Special Court for Sierra Leone. Journal of international criminal justice, v. 7, 2009, p. 373-396. p. 479. 
176TRIBUNAL ESPECIAL PARA SERRA LEOA. Press release: Special Court concludes enforcement 

agreement with Rwanda, 2009. 
177TRIBUNAL ESPECIAL PARA SERRA LEOA. Decision on challenge to jurisdiction: Lomé Accord 

Amnesty (SCSL-04-16-PT-033), 2004. 
178

Ibid., p. 19-20. “Um acordo internacional com natureza de tratado deve criar direitos e obrigações regulados 
pelo direito internacional, de modo que uma quebra dos seus termos será uma quebra determinada sob o 
direito internacional, o qual também providenciará meios para seu cumprimento. O Acordo de Lomé não 
criara nem direitos, nem obrigações, capazes de ser regulados pelo direito internacional. Um acordo como o 
Acordo de Lomé, o qual põe termo a um conflito armado interno, cria, sem dúvidas, uma situação fática de 
restauração da paz pela qual a comunidade internacional, agindo através do Conselho de Segurança, pode 
tomar conhecimento. Isto, todavia, não o converte em um acordo internacional gerador de obrigações 
executáveis em direito internacional, distintamente da lei doméstica. [...] A um acordo de paz que resolve um 
conflito internacional não pode ser atribuído o mesmo status de um que resolva um conflito armado 
internacional que, essencialmente, deve ser entre dois ou mais Estados em conflito. [...]”. Tradução livre.   
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Em seguida, a Câmara examinou os efeitos da anistia sobre os poderes do 

Tribunal, definindo o instituto da anistia como um ato soberano que objetiva colocar no 

esquecimento certos delitos cometidos, dentro de determinado lapso temporal, e expurgar 

completamente a culpa dos indivíduos envolvidos. Como tal, a decisão de uma soberania de 

conceder o instituto não poderia vincular outras, especialmente tratando-se de jurisdição 

universal, isto é, quando os atos perpetrados pelos indivíduos constituem crimes frente ao 

direito internacional – logo frente à comunidade internacional como um todo - passíveis de 

exercício de jurisdição por qualquer Estado ou por um tribunal internacional.179 

Inferiu, então, que a anistia concedida pelo Acordo de Lomé, cujo caráter de 

acordo doméstico fora previamente declarado, não poderia vincular outros Estados, nem 

tribunais internacionais. Assim, o Tribunal Especial, entidade autônoma à jurisdição 

doméstica de Serra Leoa, não estaria obrigado a submeter-se à anistia concedida por tal 

acordo. In verbis: 

 
It is, therefore, not difficult to agree […] [that] the amnesty granted by Sierra Leone 
cannot cover crimes under international law that are the subject of universal 
jurisdiction. In the first place, it stands to reason that a state cannot sweep under 
such crimes into oblivion and forgetfulness which other states have jurisdiction to 
prosecute by reason of the fact that the obligation to protect human dignity is a 
peremptory norm and has assumed the nature of obligation erga omnes (grifo no 
original).180  

 
Concluiu, então, estar livre para prosseguir ao julgamento dos crimes elencados 

em seu Estatuto, os quais serão apresentados a seguir. 

 

4.3 Competência 

 

Uma das características mais inovadoras do Tribunal Especial para Serra Leoa 

concerne sua competência híbrida, disposição polêmica que levou alguns a duvidar do caráter 

internacional do Tribunal.  

O artigo 1 do Estatuto do TESL lê: 

 
1. The Special Court shall, […], have the power to prosecute persons who bear the 
greatest responsibility for serious violations of international humanitarian law and 
Sierra Leonean law committed in the territory of Sierra Leone since 30 November 

                                                           
179 Ibid., p. 27-28. 
180 Ibid., p. 29. “Não é, dessa forma, difícil concordar [...] [que] a anistia concedida por Serra Leoa não pode 

abranger crimes sob o direito internacional que sejam objeto de jurisdição universal. Em primeiro lugar, é 
razoável afirmar que um estado não pode varrer para o esquecimento tais crimes, os quais outros estados tem 
jurisdição para processá-los por razão do fato que proteger a dignidade humana é uma norma peremptória e há 
assumido natureza de obrigação erga omnes”. Tradução livre.  
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1996, including those leaders who, in committing such crimes, have threatened the 
establishment and the implementation of the peace process in Sierra Leone.181 

 
A escolha do marco inicial para a incidência da jurisdição do Tribunal (1996 e não 

1991, verdadeira data inicial do conflito) também foi alvo de críticas, como se verá em 

seguida. 

A competência do tribunal, de acordo com o dispositivo citado do Estatuto, pode 

ser fracionada em ratione loci, personae, temporis e materiae. 

 

4.3.1 Ratione loci 

 

A incidência da jurisdição é limitada aos crimes cometidos no território de Serra 

Leoa. Tal dispositivo foi largamente criticado, visto que o conflito em Serra Leoa tinha 

características regionais envolvendo muitos dos Estados limítrofes, notadamente a Libéria de 

Charles Taylor.182 Se comparado com o dispositivo de ratione loci do TPIR, em que está 

prevista a possibilidade de processar cidadãos de Ruanda que tenham cometido violações no 

território de países vizinhos, resta ainda mais clara a inadequação de tal enunciado.  

A interpretação de tal limitação tomou contornos interessantes no julgamento do 

ex-presidente da Libéria Charles Taylor, como será visto in fine, visto que o indiciamento 

deste foi aceito pela Câmara de Julgamento, mesmo diante da alegação da defesa de que o 

acusado nunca houvera estado presente no território de Serra Leoa durante as hostilidades, 

impossibilitando, em tese, o preenchimento do requisito da ratione loci previsto no Estatuto. 

 

4.3.2 Ratione personae 

 

A expressão “pessoas com a maior responsabilidade” foi reputada como 

demasiadamente ampla por parte da doutrina.183 Todavia, em verdade, tal dispositivo serviu 

como fator limitador para o indiciamento de indivíduos, relegando aqueles que não se 

enquadram ao perfil de maiores responsáveis aos mecanismos residuais de responsabilização. 

                                                           
181TRIBUNAL ESPECIAL PARA SERRA LEOA. Special Court Statute, 2002. “A Corte Especial deverá, [...], 

ter o poder de processar as pessoas com a maior responsabilidade por graves violações ao direito internacional 
humanitário e ao direito serra-leonês cometidos no território de Serra Leoa desde 30 novembro de 1996, 
inclusive aqueles líderes que, em cometendo tais crimes, ameaçaram o estabelecimento e implemento do 
processo de paz em Serra Leoa”. Tradução livre. 

182SRIRAM, 2005, p. 482. 
183FRITZ, Nicole; SMITH, Alison. Current apathy for coming anarchy: building the Special Court for Sierra 

Leone. Fordham international law journal, v. 25, n. 2, 2001, p. 391-430. p. 413. 
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Desta forma, compatibilizou-se o Estatuto com a – precária - realidade orçamentária do 

Tribunal. 

O TESL não possui mandato para responsabilizar Estados ou grupos beligerantes 

per se, segundo a moderna praxis no direito internacional penal de responsabilidade 

individual, porém os casos perante as Câmaras foram sistematizados segundo o grupo ao qual 

pertenciam os acusados. Dessarte, os julgamentos foram divididos em grupos denominados 

RUF Case
184, AFRC Case

185 e CDF Case
186. 

Quanto a Johnny Koroma, líder do CFRA indiciado pelo TESL desde março de 

2007, não se sabe até hoje seu paradeiro. Charles Taylor, acusado de envolvimento com as 

forças da FRU, foi julgado separadamente. A Corte apreciou ainda alguns casos internos 

relativos a distúrbios nos procedimentos, suspeição de juízes ou membros da Promotoria.187 

O texto do artigo 6 do Estatuto versa sobre a  responsabilidade penal individual 

dos acusados, repetindo o preceito amplamente aceito no direito internacional penal desde o 

Tribunal de Nuremberg. Estão contemplados também o instituto da responsabilidade de 

comando188, ventilado desde 1919 pela Comissão sobre a Responsabilidade dos Autores da 

Guerra, como visto no capítulo anterior, a inaplicabilidade da escusa de responsabilidade em 

virtude de hierarquia e também a inaplicabilidade de imunidade à jurisdição de oficiais, 

inclusive de Chefes de Estado.189 

Outra passagem polêmica do Estatuto é o artigo 7, no qual é delineada a jurisdição 

do Tribunal sobre pessoas maiores de 15 anos de idade à época do suposto crime, dispositivo 

inédito no cenário internacional. A questão das crianças-soldado será abordada adiante em 

tópico específico. Vale ressaltar, todavia, que a Promotoria do TESL optou por não indiciar 

nenhum menor.190 

 

4.3.3 Ratione temporis 

 

                                                           
184Ou “Caso FRU”. Os leaders indiciados foram: Foday Sankoh, Sam Bockarie, Issa Sesay, Morris Kallon e 

Augustine Gbao. Sankoh e Bockarie faleceram antes do início do julgamento. 
185“Caso CFRA”. Indiciados: Alex Brima, Ibrahim Kamara e Satingie Kanu. 
186“Caso FDC”. Indiciados: Sam Hinga Norman, Moinina Fofana e Allieu Kondewa. Sam Hinga Norman 

faleceu, de causas naturais, enquanto sob custódia da Corte. 
187Disponíveis em: <http://www.sc-sl.org/CASES/OtherCases/tabid/199/Default.aspx>. Acesso em: 8 jun. 2013. 
188

Cf. Artigo 6(3) do Estatuto. 
189

Cf. Artigo 6(2) do Estatuto. 
190TRIBUNAL ESPECIAL PARA SERRA LEOA. Press release: Special Court prosecutor says he will not 

prosecute children, 2002. Disponível em: < http://www.sc-
sl.org/LinkClick.aspx?fileticket=XRwCUe%2baVhw%3d&tabid=196>. Acesso em: 10 jun. 2013. 
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O marco inicial lógico para a jurisdição do TESL seria aquele do início das 

hostilidades, qual seja 23 de março de 19991. Todavia, o Secretário-Geral da Nações Unidas, 

desde os projetos de estatuto e de acordo, sugerira a data de assinatura do Acordo de Paz de 

Abidjean, 30 de novembro de 1996, como marco inicial, de modo a não sobrecarregar a 

Corte.191 O Secretário-Geral, no relatório S/2000/915, argumentou ainda que tal data seria 

politicamente neutra e refletiria a fase do conflito em que houvera a quebra de um acordo de 

paz entre os beligerantes.192 Esta decisão, bem como sua motivação, foi amplamente criticada. 

Tal decisão impõe tratamento distinto indevido entre os nacionais de Serra Leoa, 

notadamente entre habitantes de zonas rurais, vitimas majoritariamente durante os primeiros 

anos de conflito, e habitantes das zonas urbanas, maiores vítimas pós-1996, exacerbando 

tensões domésticas já existentes entre estes dois grupos.193 

Ademais, como conseqüência da anistia concedida pelo Acordo de Lomé de 1999, 

haveria um duplo marco inicial para os crimes sob jurisdição do Tribunal. Para os crimes 

internacionais, tendo em vista a inaplicabilidade da anistia, o marco temporal seria 

efetivamente 1996. Entretanto, quanto aos crimes nacionais, a incidência da jurisdição teria 

início na data do Acordo de Lomé, isto é, a partir de 1999, complicando as atividades do 

Tribunal quanto à qualificação de provas.194 

 

4.3.4 Ratione materiae 

 

A característica mais marcante do TESL reside na matéria sobre qual incide sua 

jurisdição. Os crimes internacionais de competência do Tribunal estão previstos nos artigos 2 

a 4 do Estatuto, in verbis: 

 
Article 2 – Crimes against humanity 
 The Special Court shall have the power to prosecute persons who committed the 
following crimes as part of a widespread or systematic attack against any civilian 
population: 
a. Murder; 
b. Extermination; 
c. Enslavement; 
d. Deportation; 
e. Imprisonment; 
f. Torture; 

                                                           
191 SCHABAS, 2006, p. 135. 
192 UNITED NATIONS SECRETARY-GENERAL. Report on the establishment of a Special Court for 

Sierra Leone (S/2000/915), 2000, p. 6. 
193 DINIZ, M. G. A.; NUNES, R. P., 2012, p. 583. 
194 SCHOKEN, Celina. The Special Court for Sierra Leone: overview and recommendations. Berkeley journal 

of international law, v. 20, n. 2, 2002, p. 436-461. p. 443. 
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g. Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy and any other form 
of sexual violence; 
h. Persecution on political, racial, ethnic or religious grounds; 
i. Other inhumane acts. 
Article 3 – Violations of Article 3 common to the Geneva Conventions and of 
Additional Protocol II 
The Special Court shall have the power to prosecute persons who committed or 
ordered the commission of serious violations of article 3 common to the Geneva 
Conventions of 12 August 1949 for the Protection of War Victims, and of 
Additional Protocol II thereto of 8 June 1977. These violations shall include: 
a. Violence to life, health and physical or mental well-being of persons, in 
particular murder as well as cruel treatment such as torture, mutilation or any form 
of corporal punishment; 
b. Collective punishments; 
c. Taking of hostages; 
d. Acts of terrorism; 
e. Outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading 
treatment, rape, enforced prostitution and any form of indecent assault; 
f. Pillage; 
g. The passing of sentences and carrying out of executions without previous 
judgment pronounced by a regularly constituted court, affording all the judicial 
guarantees which are recognized as indispensable by civilized peoples; 
h. Threats to commit any of the foregoing acts. 
Article 4 – Other serious violations of international humanitarian law 
The Special Court shall have the power to prosecute persons who committed the 
following serious violations of international humanitarian law: 
a. Intentionally directing attacks against the civilian population as such or against 
individual civilians not taking direct part in hostilities; 
b. Intentionally directing attacks against personnel, installations, material, units or 
vehicles involved in a humanitarian assistance or peacekeeping mission in 
accordance with the Charter of the United Nations, as long as they are entitled to the 
protection given to civilians or civilian objects under the international law of armed 
conflicts; 
c. Conscripting or enlisting children under the age of 15 years into armed forces or 
groups or using them to participate actively in hostilities.195 

                                                           
195

TESL. Statute, 2002. Artigo 2 - Crimes contra a humanidade O Tribunal Especial terá o poder de 
processar pessoas que cometeram os seguintes crimes como parte de um ataque generalizado ou sistemático 
contra qualquer população civil: a. Assassinato; b. Extermínio; c. Escravidão; d. Deportação; e. Prisão; f. 
Tortura; g. Estupro, escravidão sexual, prostituição forçada, gravidez forçada e qualquer outra forma de 
violência sexual; h. Perseguição por motivos políticos, raciais, étnicos ou religiosos; i. Outros atos 
desumanos. Artigo 3 - Violações do Artigo 3 comum às Convenções de Genebra e do Protocolo 
Adicional II O Tribunal Especial terá o poder de processar pessoas que cometeram ou ordenaram a prática 
de violações graves do artigo 3 comum às Convenções de Genebra de 12 de Agosto de 1949 para a Proteção 
das Vítimas da Guerra, e de seu Protocolo Adicional II de 8 de Junho de 1977. Essas violações incluirão: a. 
Violência contra a vida, saúde e bem-estar físico ou mental de pessoas, especialmente o assassinato, bem 
como tratamentos cruéis, como tortura, mutilação ou qualquer forma de punição corporal; b. Castigos 
coletivos; c. Captura de reféns; d. Atos de terrorismo; e. Atentados contra a dignidade pessoal, especialmente 
tratamentos humilhantes e degradantes, estupro, prostituição forçada e qualquer forma atentado ao pudor; f. 
Pilhagem; g. Proferir condenações e efetuar execuções sem julgamento prévio por um tribunal regularmente 
constituído, que ofereça todas as garantias judiciais reconhecidas como indispensáveis pelos povos 
civilizados; h. Ameaças de cometer qualquer dos atos anteriores.  Artigo 4 - Outras violações graves ao 
direito humanitário internacional O Tribunal Especial terá o poder de processar pessoas que cometeram as 
seguintes violações graves ao direito humanitário internacional: a. Dirigir intencionalmente ataques contra a 
população civil como tal ou contra civis individuais que não participem diretamente das hostilidades; b. 
Dirigir intencionalmente ataques contra pessoal, instalações, material, unidades ou veículos envolvidos em 
assistência humanitária ou missão de peacekeeping em conformidade com a Carta das Nações Unidas, desde 
que tenham direito à proteção dada a civis ou a objetos civis sob a lei internacional de conflitos armados; c. 
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Ademais, o Estatuto afirma ter a Corte competência sobre transgressões de 

peacekeepers, e pessoal relacionado, após autorização do Conselho de Segurança, quando o 

país de envio não puder ou quiser investigá-las ou processá-las.196  

Comparado às definições de crimes internacionais utilizadas nas jurisdições 

mencionadas no capítulo anterior, o Estatuto do TESL apresenta inovações salutares no que 

tange crimes sexuais e de gênero em âmbito internacional, o recrutamento de crianças pelos 

beligerantes e também a proteção de patrimônio das missões internacionais. Os crimes sexuais 

e de gênero e o tipo de alistamento de crianças serão analisados em tópicos específicos infra. 

A proteção aos bens de missões humanitárias, inscrita no artigo 4(b), é uma das 

poucas criminalizações de ataque a objetos de civis no contexto de um conflito armado não-

internacional, configurando uma inovação presente apenas no Estatuto do TESL e do TPI. 

Não obstante o valor de tal previsão, a Promotoria não incluiu o ataque a objetos das missões 

nas acusações oficiais.197 

Quanto à acusação de ataque a peacekeepers, e pessoal relacionado, o julgamento 

do caso FRU foi de grande valia a sua interpretação e definição. Por exemplo, afirma a 

prescindibilidade de dano efetivo para a configuração do crime, bastando a comprovação de 

um “ato de violência”.198 Ademais, o julgamento auxiliou a definir “missão de peacekeeping 

de acordo com a Carta das Nações Unidas”, diferenciando-a de missões de peace 

enforcement, e as conseqüências para a proteção dos peacekeepers como civis (não-

combatentes) em contexto de conflito armado. 

Já no artigo 5, o Estatuto apresenta os crimes domésticos de Serra Leoa sob 

jurisdição do Tribunal. O Conselho de Segurança sugerira, na resolução 1215 de agosto de 

2000, a previsão de tais crimes no estatuto da futura corte e o Secretário-Geral, no relatório 

S/2000/915, explicou que a aplicação da lei doméstica colmataria certas características 

específicas ao conflito de Serra Leoa não tuteladas, ou não tuteladas a contento, pelo direito 

internacional penal: 

 
[…] While most of the crimes committed in the Sierra Leonean conflict during the 
relevant period are governed by the international law provisions set out in articles 2 
to 4 of the Statute, recourse to Sierra Leonean law has been had in cases where a 

                                                                                                                                                                                     

Recrutar ou alistar crianças menores de 15 anos para as forças armadas ou grupos, ou usá-las para participar 
ativamente em hostilidades. 

196TESL. Statute, 2002, art.1(2) e 1(3). 
197SIVAKUMARAN, Sandesh. War crimes before the Special Court for Sierra Leone: child soldiers, hostages, 

peacekeepers and collective punishment. Journal of international criminal justice, v. 8, 2010, p. 1009-1034. 
p. 1024. 

198
Ibid., p. 1024-1025. 
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specific situation or an aspect of it was considered to be either unregulated or 
inadequately regulated under international law. The crimes considered to be relevant 
for this purpose and included in the Statute are: offences relating to the abuse of 
girls under the 1926 Prevention of Cruelty to Children Act and offences relating to 
the wanton destruction of property, in particular arson, under the 1861 Malicious 
Damage Act.199 

 
Não obstante a declaração do Presidente Kabbah frente à Comissão de Verdade e 

Reconciliação sobre a intenção de relegar a uma jurisdição internacional a prerrogativa de 

investigar e processar os crimes anistiados pelo Acordo de Lomé200, nenhuma acusação com 

base nos crimes domésticos serra-leoneses foi proposta pela Promotoria do Tribunal.  

 

4.4 Questões enfrentadas pelo Tribunal Especial 

 

O Tribunal Especial para Serra Leoa, apesar de possuir extensas limitações, 

caracterizou uma evolução da jurisdição internacional penal. Comparado ao modelo 

permanente de vocação universal do Tribunal Penal Internacional, demonstra maior 

capacidade se moldar à realidade especifica de cada caso sob sua análise, além de possuir 

maior legitimidade junto às populações vitimas de graves atrocidades. 

Graças a tais características, o TESL, juntamente com a CVR, pode enfrentar 

questões, ou suscitar discussões por parte da doutrina, até então inéditas ou pouco analisadas 

em âmbito internacional. Os tópicos seguintes são dedicados às questões mais interessantes 

enfrentadas pelo Tribunal. 

 

4.4.1 Crianças-soldado 

 

O Estatuto, em seu artigo 7, concede ao Tribunal jurisdição sobre indivíduos 

maiores de 15 anos que tenham tomado parte nas hostilidades. Tal dispositivo reflete os 

achados do Secretário-Geral das Nações Unidas e sua equipe quando das negociações para o 

estabelecimento da Corte. Em suas palavras: 

                                                           
199U.N SECRETARY-GENERAL. Report S/2000/915, parágrafo 19. “[...] Embora a maioria dos crimes 

cometidos no conflito serra-leonês durante o período relevante sejam governados pelas provisões do direito 
internacional estabelecidas nos artigos 2 a 4 do Estatuto, o recurso à lei serra-leonesa tem ocorrido nos casos 
em que uma situação específica, ou um aspecto desta,  foi considerado como não regulado, ou regulado 
inadequadamente,  pelo direito internacional. Os crimes considerados relevantes para tal propósito e incluídos 
no Estatuto são: ofensas em relação ao abuso de garotas, pelo o Ato de Prevenção à Crueldade com Crianças 
de 1926, e ofensas relacionadas à destruição arbitrária de propriedade, particularmente incêndio culposo, pelo  
Ato sobre Danos Maliciosos de 1861”. Tradução livre.  

200TESL. Decision on lack of jurisdiction/abuse of process [SCSL-2004-14-AR72(E)]: amnesty provided by 
the Lomé Accord, 2004, p. 6-7. 
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35. The Government of Sierra Leone and representatives of Sierra Leone civil 
society clearly wish to see a process of judicial accountability for child combatants 
presumed responsible for the crimes falling within the jurisdiction of the Court. It 
was said that the people of Sierra Leone would not look kindly upon a court which 
failed to bring to justice children who committed crimes of that nature and spare 
them the judicial process of accountability. […]201 

 
A bandeira da criminalização foi, então, aceita pelo Secretário-Geral. Todavia, 

este tentou ainda relativizá-la frente ao dever internacionalmente reconhecido de proteção das 

crianças e também frente às investidas da Comissão de Verdade e Reconciliação no sentido de 

reabilitar e reintegrar tais menores ex-combatentes. Como resultado, o dispositivo 7(2) indica 

penas alternativas ao encarceramento para casos envolvendo menores ex-combatentes, como 

serviço comunitário, aconselhamento, programas vocacionais e educativos, entre outros. 

A decisão de incluir no Estatuto a prerrogativa de processar crianças envolvidas 

em conflitos armados está na contramão da moderna doutrina internacional e da prática dos 

Estados no âmbito internacional. A Assembléia Geral das Nações Unidas reconhece que uma 

das maiores obrigações morais do Estado é proteger as crianças e colocar o bem-estar destas 

acima de outros interesses202, assim a pedra angular da justiça juvenil são a reabilitação e a 

primazia do bem-estar da criança.203 De fato, a Assembléia Geral adotou, em novembro de 

1989, a Convenção sobre os Direitos da Criança, da qual Serra Leoa é parte desde junho de 

1999. Ademais, adotou o Protocolo opcional sobre o Envolvimento de Crianças em Conflitos 

Armados, em maio de 2000, do qual Serra Leoa é signatário desde maio de 2002. 

É necessário atentar ao contexto no qual estão inseridos tais jovens, de modo a 

melhor compreender as circunstâncias de seu alistamento. Inseridos em um cenário de 

extrema pobreza, dentro de um Estado devastado por crises políticas e econômicas, tais jovens 

são verdadeiras vítimas da guerra civil, visto que muitos foram forçados a servir nas forças 

armadas beligerantes, ou mesmo raptados204, e muitas vezes obrigados a tomar parte nos 

conflitos sob o efeito de entorpecentes.205 Esclarecida é a colocação de Tasneem Deo: 

                                                           
201U.N SECRETARY-GENERAL. Report S/2000/915, parágrafo 35. “O Governo de Serra Leoa e 

representantes da sociedade civil de Serra Leoa claramente desejam ver um processo judicial de 
responsabilização para crianças combatentes presumidamente responsáveis pelos crimes sob a jurisdição da 
Corte. Foi dito que o povo de Serra Leoa não veria com bons olhos para uma corte que deixasse de trazer à 
justiça crianças que tenham cometido crimes desta natureza e os poupasse de um processo judicial de 
responsabilização. [...]”. Tradução livre. 

202U.N. GENERAL ASSEMBLY. Convention on the rights of the child, 1989. Artigo 3. Disponível em: 
<http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf>. Acesso em: 11 jun. 2013. 

203DEO, Tasneem. Restorative juvenile justice and the child soldier: protection of the perpetrator?, 2009. p. 1. 
Disponível em: < http://www.unicef.org/tdad/2tasneemdeo.pdf>. Acesso em: 11 jun. 2013. 

204SRIRAM, 2005, p. 484-485. 
205SCHOCKEN, 2002, p. 449. 
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[…] It is this current generation that we have lost to wars not merely as victims, but 
worse yet, as forced perpetrators; and it is upon them that we now wish to impose 
responsibility for our failures as an international community. 
It is essential when we discuss these mutual responsibilities of children and their 
States that we draw attention to the correct moral question: whether children will be 
treated like people, not whether they will be treated like adults, the usual benchmark. 
Even in the area of child protection, research has often focused on credibility of 
child victims and the reliability of professional reporting, to the neglect of more 
fundamental policy issues; those of responsibilities of the State to provide for 
children; not by virtue of their age, but by virtue of their citizenry. For only if they 
were treated as the latter does the State gain the privilege to hold them reliable as the 
same.206 

 
Acertada, então, a decisão da Promotoria do TESL em não indiciar menores 

perante o Tribunal. Em verdade, David Crane, então Promotor, planejava estabelecer “crimes 

contra crianças” como um crime contra a humanidade.207  

De fato, o Tribunal Especial para Serra Leoa foi o primeiro a processar indivíduos 

pelo crime de alistamento de menores como crime internacional.208  

Todavia, apesar do patente avanço positivo para a proteção pelo direito 

internacional de jovens inseridos em conflitos armados, o enunciado inserido no Estatuto do 

TESL foi alvo de críticas, tendo em vista a possível interpretação de que haveria mais de um 

crime inseridos dentro do artigo 4(c), quais sejam o de recrutamento de menores e o de uso 

dos menores, de naturezas completamente diferentes.209 O Tribunal afirmou, porém, que há 

apenas um crime, passível de ser cometido de três diferentes formas: alistamento 

compulsório, alistamento e uso.210
 

 

4.4.2 Crimes sexuais 

 

Apesar de algumas acusações de estupro terem sido apresentadas ao Tribunal de 

Tóquio do pós-Segunda Guerra211, a previsão deste como crime contra a humanidade surgiu 

                                                           
206DEO, 2009, p. 9. “[...] É a atual geração que perdemos para as guerras não só como vítimas, mas, pior ainda, 

como perpetradores forçados, e é sobre eles que agora queremos impor a responsabilidade por nossas falhas 
como comunidade internacional. É essencial que quando discutimos as mútuas responsabilidades de crianças e 
seus Estados, que voltemos nossa atenção para a questão moral correta: se as crianças serão tratadas como 
pessoas, não se serão tratadas como adultos, o ponto de referência habitual. Mesmo na área de proteção às 
crianças, as pesquisas tem frequentemente sido focadas na credibilidade de vítimas jovens e na fiabilidade de 
relatórios profissionais, em detrimento de questões fundamentais; as da responsabilidade do Estado prover 
para as crianças; não por conta de sua idade, mas por conta de sua cidadania. Pois, somente se forem tratadas 
como tais, ganha o Estado o privilégio de responsabilizá-las como tais”. Tradução livre. 

207TESL. Press release: Special Court prosecutor says he will not prosecute children, 2002. 
208TESL, Statute, 2000, artigo 4(c). 
209SIVAKUMARAN, 2010, p. 1011-1012. 
210

Ibid., p. 1011. 
211HUMAN RIGHTS WATCH, 2003, p. 58. 
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no estatuto do Tribunal Penal Internacional para ex-Iugoslávia. Foi reproduzido no estatuto do 

Tribunal Penal Internacional para Ruanda - o qual construiu a interpretação inovadora do 

estupro como crime de genocídio, assunto abordado no capítulo anterior - expressamente 

como crime contra a humanidade, mas também possibilitou a sua interpretação como crime de 

guerra.212 Já nos estatutos do Tribunal Especial para Serra Leoa e do Tribunal Penal 

Internacional, este bastante influenciado pelo conflito em Serra Leoa, é possível perceber o 

reconhecimento de outros crimes sexuais que não o de estupro. Há, inclusive, autores que 

preferem adotar a expressão “crimes de gênero”, tendo em vista a construção do tipo de 

“casamento forçado” pelos julgamentos do TESL, o qual abrangeria outras violações que não 

apenas de teor sexual.213 

A especial atenção concedida a crimes sexuais no âmbito do Tribunal Especial é 

uma resposta à negligência em âmbito internacional, e também nacional de Serra Leoa, em 

relação a tais violações, comparativamente aos outros crimes internacionais. A violência 

sexual no contexto de hostilidades armadas foi comumente encarada como uma conseqüência 

inevitável dos conflitos214, diminuindo assim sua gravidade aos olhos da comunidade 

internacional, embora possa ser reconhecida como uma estratégia e arma de guerra.215 

Segundo o Human Rights Watch: 

 
Conflict-related rape is an act of violence that targets sexuality, but it is also a 
military and political tool. If functions to subjugate and humiliate both the women 
and men within the targeted community. […] In conflicts which civilians are the 
principal targets, sexual violence has become an even more deliberate and insidious 
weapon of war. In the former Yugoslavia, for example, rape and other grave abuses 
committed by Serb forces were with the intent to drive the non-Serb population form 
their homes and communities.216 

 
Ademais, a doutrina critica o errôneo enquadramento destes crimes, quando 

encarados como crimes de guerra, sob o gênero “ofensas à dignidade pessoal” e não violações 

da dignidade física e sexual das vítimas, visto que tal categorização também minimiza a sua 

gravidade.217 

Não obstante ser o crime sexual mais amplamente reconhecido no âmbito 

internacional, o estupro está dentre os crimes internacionais com menor número de 

condenações, tendo em vista, além dos argumentos acima expostos quanto a errônea 
                                                           
212OSTERVELD, Valerie. The Special Court of Sierra Leone’s consideration of gender-based violence: 

contributing to transitional justice? Human rights review, v. 10, n. 1 , 2009, p.73-98. p. 78. 
213OSTERVELD, op. cit., p. 74. 
214HUMAN RIGHTS WATCH, 2003, p. 53. 
215HUMAN RIGHTS WATCH, loc. cit. 
216

Ibid, p. 53.. 
217OOSTERVELD, op. cit., p. 82. 
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mitigação de sua gravidade, os baixos níveis de denúncias, pois as vítimas em geral sofrem 

com intensa vergonha pelo ocorrido.218  

A errônea categorização de tais violações não é, por óbvio, exclusividade do 

âmbito internacional. Na verdade, reflete as condições domésticas do tratamento das 

mulheres. Apesar de, em tese, a constituição de Serra Leoa conceder status igualitário a 

homens e mulheres219, estas são vítimas de discriminação de maneira institucionalizada 

através das leis, dos costumes e das práticas da sociedade serra-leonesa. Os dois sistemas 

legais de Serra Leoa – o geral, herdado do Reino Unido, majoritariamente aplicado em 

Freetown, e o costumeiro – possuem discriminações contra as mulheres no que tange o direto 

de família, o direito de propriedade e o direito das sucessões.220  

Ademais, os tribunais internacionais tem apresentado diferentes definições, ou 

elementos, do crime de estupro. A primeira definição dos tribunais ad hoc do sistema ONU 

foi emitida pelo TPIR no caso Akayesu, em que foi descrito como uma invasão física de 

caráter sexual, cometida de maneira coerciva.221 O TESL, no julgamento de primeira instância 

do caso CRFA, adotou descrição mais detalhada: 

 
693. [...]  
1. The non-consensual penetration, however slight, of the vagina or anus of the 
victim by the penis of the perpetrator or by any other object used by the perpetrator, 
or of the mouth of the victim by the penis of the perpetrator; and 
2. The intent to effect this sexual penetration, and the knowledge that it occurs 
without the consent of the victim.222 

 
Afirmou também a desnecessidade de comprovar o uso efetivo da força para a 

configuração da coerção, visto que em contexto de conflitos armados esta é quase 

universalizada, e declarou categoricamente que jovens menores de 14 anos não podem emitir 

consentimento válido.223 Dos nove indivíduos envolvidos no conflito indiciados pela Corte, 

sete foram condenados pelo crime contra a humanidade de estupro. 

O Estatuto do TESL reconhece ainda outros crimes sexuais, como a escravidão 

sexual, a gravidez forçada e o casamento forçado, por exemplo. O caso CRFA foi o primeiro a 

apresentar acusações dos crimes de casamento forçado e escravidão sexual como crimes 
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Ibid., p. 54. 
219HUMAN RIGHTS WATCH, op. cit., p. 16. 
220

Ibid., p.5 
221OOSTERVELD, 2009, p. 78. 
222TESL. Judgement AFRC case (SCSL-04-16-T), 2007. Parágrafo 693. “963. [...] 1. A penetração não-

consensual, mesmo que ligeira, da vagina ou do anus da vítima pelo pênis do agente ou por qualquer outro 
objeto usado pelo agente, ou da boca da vítima pelo pênis do agente; e 2. A intenção de efetuar tal penetração 
sexual, e o conhecimento de que esta ocorre sem o consentimento da vítima”. Tradução livre. 

223
Ibid., parágrafo 694. 
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contra humanidade independentes.224 Não obstante contribuir com o desenvolvimento do 

direito internacional penal ao estabelecer os elementos do crime de escravidão sexual225, o 

Tribunal acabou por inocentar os acusados nestes pontos, pois considerou que o crime de 

casamento forçado seria englobado pelo de “escravidão sexual e outras violações sexuais” e 

este, por sua vez, seria ambíguo e demasiadamente amplo, além de já estar presente na 

acusação de ofensas à dignidade pessoal (crime de guerra), não devendo ser, então, 

aplicado.226  

Já no caso FRU, a Promotoria corrigiu a acusação, retirando a expressão “outras 

violações sexuais”, inserindo o crime de casamento forçado sob a égide de “outros atos 

desumanos”, artigo 2(i) do Estatuto. A Câmara julgadora aceitou as acusações autônomas de 

estupro, escravidão sexual e outros atos desumanos (casamento forçado), condenando todos 

os indiciados por tais crimes.227 

 

4.4.3 O julgamento de Charles Taylor: considerações sobre a imunidade à jurisdição 

 

O caso mais célebre do Tribunal Especial para Serra Leoa foi o do ex-presidente 

da Libéria, Charles Taylor, acusado de envolvimento e financiamento das tropas rebeldes da 

FRU. Tal julgamento fora apenas o segundo em âmbito internacional contra um ex-Chefe de 

Estado, o primeiro a emitir uma sentença condenatória.228 

Uma das grandes polêmicas surgiu em março de 2006, quando o Presidente do 

TESL requereu a transferência do acusado e do julgamento para a Haia, na Holanda, 

supostamente por motivos de segurança.229 A transferência do acusado de mais alta patente do 

Tribunal enfraqueceu em certa medida dois dos mais importantes pilares do Tribunal 

Especial: a proximidade da sociedade civil afetada pelo conflito com as atividades da 

jurisdição; e o papel fundamental do Tribunal, juntamente com a Comissão de Verdade e 

Reconciliação, no healing process e no restabelecimento da confiança na justiça e no Estado 

de Direito em Serra Leoa. 

                                                           
224OOSTERVELD, 2009, p. 75. 
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Cf. TESL, op. cit., parágrafo 708. 
226TESL. Judgment AFRC case, 2007, parágrafos 95, 713 e 714. 
227TESL. Judgment RUF case (SCSL-04-15-T), 2009, p. 677-687. 
228GLASIUS, M.; MEIJERS, T., 2012, p. 231. 
229TESL. Press release: Special Court President requests Charles Taylor be tried in the Hague, 2006. 

Disponível em: <http://www.sc-sl.org/LinkClick.aspx?fileticket=gR%2bYCtzTfKg%3d&tabid=111>. Acesso 
em: 14 jun. 2013. 
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Todavia, a primeira questão enfrentada pela Corte deu-se em 2004, antes mesmo 

do início do julgamento frente à Câmara de Julgamento, quando a defesa de Charles Taylor 

desafiou o mandado de prisão emitido pelo Tribunal e a competência deste para julgar um ex-

Chefe de Estado. 

O Tribunal analisou os instrumentos constitutivos e as jurisprudências dos 

tribunais internacionais e constatou que o princípio da inaplicabilidade da imunidade à 

jurisdição frente a cortes internacionais está assentado na praxis internacional desde os 

julgamentos do Tribunal de Nuremberg. Citando o caso Yerodia apreciado pela Corte 

Internacional de Justiça, o TESL constatou a aplicabilidade da imunidade à jurisdição de 

oficiais frente a cortes nacionais, mesmo quanto a crimes de guerra ou crimes contra a 

humanidade, porém o mesmo não ocorreria com tribunais internacionais.230 Tal distinção se 

justifica, ainda segundo o Tribunal Especial, pois a imunidade de oficiais seria um 

desdobramento da imunidade dos Estados ao exercício de jurisdição por outro Estado, como 

analisado no primeiro capítulo do presente trabalho. Tendo em vista as relações horizontais 

entre estes, só poderia ser alegada frente a cortes nacionais de outro país. O princípio da 

imunidade à jurisdição de outro Estado não teria razão de ser frente às cortes internacionais, 

visto que estas não fazem parte do sistema judiciário de um Estado, mas sim são estabelecidas 

pelos Estados, seja de forma multi- ou bilateral, para exercer sua jurisdição de forma 

autônoma.231  

Reafirmando seu caráter internacional232, a Câmara concluiu estar a previsão do 

artigo 6(2) do Estatuto de acordo com o direito internacional e, consequentemente, ser o 

Tribunal Especial para Serra Leoa competente para processar e julgar Charles Taylor.233 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
230 TESL. Decision on immunity from jurisdiction (SCSL-03-01-I-059), 2004, parágrafo 50. 
231 Ibid., parágrafo 51. 
232 Ibid., parágrafos 40-42. 
233 Ibid., parágrafo 53. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O direito internacional penal, um dos mais recentes temas sob o escopo do direito 

internacional, ganha força e forma no pós-Segunda Guerra ao coroar a responsabilização do 

indivíduo perante cortes internacionais por violações do direito internacional. Este campo do 

direito internacional, não obstante a tentativa de codificação dos princípios de Nuremberg 

pela ONU, é construído majoritariamente pela case law, ou seja, a jurisprudência, das 

diferentes jurisdições internacionais penais, ao decorrer dos anos. 

Alguns princípios adotados pelo Estatuto do Tribunal Penal Internacional, fonte 

positivada do direito internacional penal, tem raízes em experiências anteriores de tribunais 

internacionais. Por exemplo, a recusa do argumento da hierarquia como escusa de 

responsabilidade aparece pela primeira vez no século XV, quando do histórico julgamento de 

Hagenbach. Já a inaplicabilidade da imunidade de oficiais à jurisdição frente a cortes 

internacionais foi declarada pela primeira vez pela Comissão sobre Responsabilidade de 1919, 

do pós-Primeira Guerra. 

Conclui-se que o Tribunal Especial para Serra Leoa é um tribunal internacional ad 

hoc criado por tratado internacional firmado entre o governo de Serra Leoa e as Nações 

Unidas apesar de não pertencer ao sistema ONU como os tribunais ad hoc anteriores, os quais 

foram criados por Resoluções do Conselho de Segurança. Ademais, o fato de ter sido 

estabelecido através de tratado bilateral, e não por Resolução do Conselho, furta ao Tribunal 

Especial os poderes do Capítulo VII da Carta das Nações Unidas, fato que limitou a eficiência 

do TESL em fazer cumprir determinadas ordens e foi agravado ainda pelas severas limitações 

orçamentárias do Tribunal Especial.  

Conclui-se ainda que, apesar de ser denominado híbrido, o TESL, em concreto, 

não efetuou condenações com base na legislação doméstica serra-leonesa, sendo melhor 

caracterizado como um tribunal ad hoc especial, visto que constituído por tratado entre 

governo e Nações Unidas após um conflito armado.  

Como foi explicitado no presente trabalho, o modelo híbrido houvera sido 

escolhido de modo a colmatar, com a legislação doméstica, determinados vácuos no direito 

internacional frente à reprovação de condutas até então não expressamente reguladas pelo 

direito internacional, como o maltrato de crianças e crimes sexuais. 

 Apesar de não haver sido aplicada a lei doméstica, o Tribunal Especial para Serra 

Leoa foi inegavelmente influenciado por esta quando, de maneira inovadora, definiu os 
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crimes de escravidão sexual e de casamento forçado. Tais avanços em relação à 

jurisprudência dos tribunais ad hoc anteriores, os quais trataram mui timidamente de crimes 

sexuais, por exemplo, repercutiram no Tribunal Penal Internacional, o qual prevê tais crimes 

em seu Estatuto. 

Por último, o Tribunal Especial para Serra Leoa emitiu a primeira sentença 

condenatória em âmbito internacional contra um ex-chefe de Estado, dando concretude ao 

princípio da inaplicabilidade da imunidade à jurisdição de oficiais de Estado frente a 

jurisdições internacionais, o qual fora apenas enunciado e delineado nos tribunais anteriores, 

como no caso Milosevic do TPII em que o ex-presidente sérvio faleceu antes da conclusão de 

seu julgamento. 
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