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RESUMO  

O presente Guia de Estudo tem como finalidade apresentar aos participantes da simulação os 

principais fundamentos que nortearão os casos a serem discutidos. Para entender esses casos, é 

importante remeter ao período do final da Segunda Guerra Mundial, com o qual houve a 

deflagração, de maneira mais efetiva, do processo de internacionalização dos direitos humanos 

que desencadeou a criação do Tribunal Penal Internacional (TPI). Desse modo, a emergência 

de tal Corte representou um marco histórico na busca pela concretização de uma 

responsabilização à nível internacional para penalizar condutas que visem prejudicar a 

comunidade global como um todo. O Estatuto de Roma oferece aos Estados parte proteção 

contra os crimes mais graves aos direitos humanos, equacionando a garantia do direito à justiça 

e a soberania do Estado, à luz do Princípio da Complementaridade, entre a jurisdição deste e de 

seus membros. Outrossim, sua estrutura conta com presidência, juízes, promotoria e câmaras 

recursais, os quais atuam a fim de atender à preocupação internacional quanto ao 

desenvolvimento de mecanismos capazes de conter ações que acabam por ferir a normativa 

internacional. Logo, a maneira como o texto se desenvolve irá ajudar os delegados a obter uma 

maior compreensão sobre os fatos e procedimentos que levaram os réus a serem julgados e 

processados pelo Tribunal. Para embasar os acontecimentos expostos, foi utilizado o método 

indutivo de investigação científica, proposto por Francis Bacon (1561-1626), onde se almeja 

chegar a uma conclusão por meio da análise fatos e conhecimentos já pré-estabelecidos. 

Destarte, conclui-se que o TPI se revela enquanto organização imprescindível à resolução de 

litígios, almejando combater a impunidade no contexto internacional, principalmente com 

relação àqueles países que não possuem condições de ofertar um suporte jurídico ou apenas 

mantêm-se omissos. 

  

Palavras-chave: Tribunal Penal Internacional. Direitos humanos. Estatuto de Roma. 

Responsabilização Internacional. Combate à impunidade.  
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1 INTRODUÇÃO  
Nesta simulação, são trazidos os casos que foram escolhidos com base na relevância 

da discussão dentro da perspectiva global atual, dentre os inúmeros casos efetivamente julgados 

pelo Tribunal, sendo eles: Caso A - Promotoria vs. Dominic Ongwen e Caso B - Promotoria vs. 

Muammar al-Gaddafi. 

O presente guia tem como objetivo auxiliar a construir uma base de informação para a 

simulação. Aqui está contida uma breve elucidação dos casos em questão, abordando a 

trajetória daqueles e daquelas que figuram nos polos ativo e passivo destas controvérsias 

judiciais, bem como a argumentação levantada por ambas as partes, promovendo o 

direcionamento dos participantes deste comitê a uma maior familiaridade para com suas 

histórias e os acontecimentos que nelas são dispostos.  

Deve-se acrescentar, ainda, que repousa sobre os participantes dessa simulação a 

responsabilidade de atestar ou extinguir a culpa dos Estados em questão, quanto às queixas 

prestadas, com base em uma argumentação persuasiva e através de instrumentos jurídicos 

cabíveis. Ressalta-se que também é necessário do participante um maior aprofundamento, de 

caráter autônomo, ainda que contando com o auxílio e atenção dos diretores desse comitê, no 

que diz respeito à pesquisa dos casos que aqui serão julgados. 
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2 O SISTEMA UNIVERSAL DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS E O 

CONTEXTO DO ESTATUTO DE ROMA  
O movimento de internacionalização dos direitos humanos constitui uma atividade 

extremamente recente na história, surgindo a partir do pós-guerra, como resposta às atrocidades 

e aos horrores cometidos durante os regimes totalitários, como o nazismo e fascismo.  Nesse 

contexto, a efetivação dos direitos humanos surgiu com o propósito de prevenir futuras 

transgressões, ao mesmo tempo em que representou uma tentativa de se recuperar do extermínio 

causado pelos conflitos mundiais.1 

A Segunda Guerra Mundial, que devastou dezenas de países e tomou vida de milhões 

de seres humanos, rompeu com os direitos humanos, e o Pós-Guerra deveria se responsabilizar 

por sua reconstrução. Ela comprovou a urgência de uma maior proteção à população civil, 

vigorosamente vulnerabilizada pelos seguidos combates catastróficos e pela privação de 

direitos inerentes à condição humana.2 

É nesta linha de pensamento que se desenha o esforço de reconstrução e proteção dos 

direitos humanos, como um exemplo e referencial ético a orientar a ordem internacional 

contemporânea. Fortalece-se a ideia de que a proteção dos direitos humanos não deve se 

restringir à competência nacional exclusiva, porque revela tema de legítimo interesse 

internacional.3  

Inspirada por estas concepções, surge, em 1945, a Organização das Nações Unidas. 

Com o término da Segunda Guerra Mundial, existia na comunidade internacional um 

sentimento de que era necessário encontrar uma forma de manter a paz entre os países. Porém, 

a ideia de criar a ONU não surgiu de uma hora para outra. Foram necessários anos de 

planejamento e dezenas de horas de discussões antes do surgimento da Organização.4 

A Organização que podemos chamar de predecessora da ONU é a Liga das Nações, 

uma instituição criada em circunstâncias similares durante a Primeira Guerra Mundial, em 

1919, sob o Tratado de Versalhes. No entanto, a Liga das Nações deixou de existir e dos motivos 

                                                 
1 TIBIRIÇA, Sérgio; FARAH, Giovana Eva Matos. Sistemas regionais de proteção aos direitos humanos: 

aspectos fundamentais. Disponível em: 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4100390/mod_resource/content/2/TIBIRIÇA%2C%20Sérgio%3B%2 

0FARAH%2C%20Eva.%20Sistemas%20regionais%20de%20proteção%20aos%20direitos%20humanos.pdf. 

Acesso em 13 maio 2019.   
2 UNIFESP. Direitos Humanos: a teoria. Disponível em: http://www.comfor.unifesp.br/wp-

content/docs/COMFOR/biblioteca_virtual/EDH/mod 1/Unidade1_EDH_VF.pdf. Acesso em 13 maio 2019. 
3 PIOVESAN, Flávia.  Direitos humanos e justiça internacional: um estudo comparativo dos sistemas 

regionais europeu, interamericano e africano.  São Paulo:  Saraiva, 2006. 
4 AMARAL Jr., Alberto do. A proteção internacional dos direitos humanos.  Revista de informação legislativa, 

ano 39, n.  155, julho/setembro, 2002. 



 

 
 

10 

foi a impossibilidade de evitar a Segunda Guerra Mundial. As Nações Unidas começaram a 

existir oficialmente em 24 de outubro de 1945, após a ratificação da Carta por China, Estados 

Unidos, França, Reino Unido e a ex-União Soviética, bem como pela maioria dos signatários.5 

Em 1948 foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como um código 

de princípios e valores universais a serem respeitados pelos Estados. Ela é marcada pela 

universalidade e indivisibilidade destes direitos humanos. Aquela diz respeito à condição de 

que a pessoa é o requisito único e exclusivo para a titularidade de direitos, sendo a dignidade 

humana o fundamento dos direitos humanos6. Por sua vez, a indivisibilidade representa o 

catálogo dos direitos civis e políticos é conjugado ao catálogo dos direitos econômicos, sociais 

e culturais.7  

A partir da Declaração de 1948, começa a se desenvolver o Direito Internacional dos 

Direitos Humanos, mediante a adoção de inúmeros instrumentos internacionais de proteção. A 

universalização dos direitos humanos permitiu a formação de um sistema internacional de 

proteção destes direitos. Tal processo de formação de sistemas de proteção ocorreu tanto em 

âmbito global (como o Sistema Universal de Proteção, que se formou nas Nações Unidas), 

como em abrangência regional (como os sistemas regionais europeu, africano e americano).8 

O Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos (SIPDH), assim como o 

sistema europeu e o sistema africano, são alguns exemplos de sistemas regionais de proteção 

dos direitos humanos. Este sistema é integrado por tratados internacionais de proteção que 

refletem, sobretudo, a consciência ética contemporânea compartilhada pelos Estados, na 

medida em que invocam o consenso internacional acerca de temas centrais aos direitos 

humanos.9 

                                                 
5 ONU BR. A história da Organização. Disponível em: https://nacoesunidas.org/conheca/historia/. Acesso em 

10 mar. 2019. 
6 RIBEIRO, Emmanuel Pedro S. G. Direitos humanos e pluralismo cultural: uma discussão em torno da 

questão da pluralidade. Disponível em: 

http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/manaus/direito_intern_pub_emmanuel_pedro_

ribeiro.pdf. Acesso em 14 maio 2019.  
7 LUCAS, Douglas César. O problema da universalidade dos direitos humanos e o relativismo de sua efetivação 

histórica, Gaia Scientia, vol. 8, 2014. Disponível em: 

http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/gaia/article/viewFile/3749/11552. Acesso em 14 maio 2019.  
8 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. O sistema regional europeu de proteção dos direitos humanos. 

Disponível em: http://revistas.unibrasil.com.br/cadernosdireito/index.php/direito/article/view/520/485. Acesso 

em 14 maio 2019. 
9 TIBIRIÇA, Sérgio; FARAH, Giovana Eva Matos. Sistemas regionais de proteção aos direitos humanos: 

aspectos fundamentais. Disponível em: 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4100390/mod_resource/content/2/TIBIRIÇA%2C%20Sérgio%3B%2 

0FARAH%2C%20Eva.%20Sistemas%20regionais%20de%20proteção%20aos%20direitos%20humanos.pdf. 

Acesso em 14 maio 2019.   

https://nacoesunidas.org/conheca/historia/
http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/manaus/direito_intern_pub_emmanuel_pedro_ribeiro.pdf
http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/manaus/direito_intern_pub_emmanuel_pedro_ribeiro.pdf
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/gaia/article/viewFile/3749/11552
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O desenvolvimento da noção de crimes repudiados internacionalmente se insere em 

um contexto de humanização da guerra, e se consolida na formação de um sistema internacional 

de proteção dos direitos humanos, bem como de um mecanismo internacional de segurança 

coletiva administrado pela Organização das Nações Unidas. A comissão de Direito 

Internacional da ONU define crime internacional como o descumprimento, pelo Estado, de 

uma obrigação essencial para a salvaguarda de interesses fundamentais da sociedade 

internacional e cuja transgressão é, por esse motivo, reconhecida como grave pelos membros 

da coletividade.10 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, as nações vitoriosas instituíram tribunais, de 

natureza temporária, destinados a processar e julgar os responsáveis pelo cometimento de 

crimes de guerra, crimes contra a paz e crimes contra a humanidade. em razão de como se deu 

a instituição desses tribunais e pronunciamento das decisões, o sentimento de desigualdade e 

injustiça fez com que alimentasse a ideia de criação de uma corte penal internacional 

permanente.11 

Uma vez reconhecido que crimes dessa natureza constituem uma ameaça à paz, à 

segurança e ao bem-estar da humanidade, foi adotado em 17 de julho de 1998 o Estatuto de 

Roma, que tem por objetivo regular o funcionamento do Tribunal Penal Internacional. Assim, 

no combate à criminalidade internacional devem figurar na linha de frente os Estados e, 

posteriormente, os organismos internacionais ou intergovernamentais, cujo exemplo mais 

emblemático é o Tribunal Penal Internacional. 

Valério de Oliveira Mazzuoli conceitua a expressão “Justiça Penal Internacional” 

como o aparato jurídico e o conjunto de normas instituídos pelo Direito Internacional, voltados 

à persecução e à repressão dos crimes perpetrados contra o próprio Direito Internacional, cuja 

ilicitude está prevista nas normas ou princípios do ordenamento jurídico internacional e cuja 

gravidade é de tal ordem e de tal dimensão, em decorrência do horror e da barbárie que 

determinam ou pela vastidão do perigo que provocam no mundo, que passam a interessar a toda 

a sociedade dos Estados. 12 

 

                                                 
10REHDER, Guilherme Augusto Correa. Crimes Internacionais. Disponível em: 

http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=67388f1834f7d624. Acesso em 10 mar. 2019.  
11

 CARDOSO, Elio. Tribunal Penal Internacional: conceitos, realidades e implicações para o Brasil. Brasília: 

FUNAG, 2012. 
12

 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. O Tribunal Penal Internacional: Integração ao direito brasileiro e sua 

importância para a justiça penal internacional. In: Revista de Informação Legislativa, 2004, p. 24 - 41. 

 

 

 

http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=67388f1834f7d624
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2.1 CONTEXTO DE CRIAÇÃO 
Como já abordado anteriormente, durante a Segunda Guerra Mundial, ocorreram 

algumas das maiores violações aos direitos humanos já vistas na história da humanidade, temos 

a título de exemplo o Holocausto cometido contra os judeus pelos nazistas e a agressão japonesa 

contra a China. Após realizadas tais atrocidades, as potências vencedoras viram a necessidade 

de julgar os acusados pelas violações, e criaram dois Tribunais Militares, de Nuremberg e 

Tóquio.13 

O Tribunal de Nuremberg foi criado no ano de 1945, após o fim do conflito pelo 

Acordo de Londres. A competência do Tribunal de Nuremberg consistia em julgar os crimes 

cometidos durante o nazismo pelos líderes do partido ou oficiais militares. Tal tribunal inovou 

ao afirmar a responsabilidade internacional penal do indivíduo, distinguindo-a da 

responsabilidade do Estado.14 

Outro Tribunal Militar criado em razão do término da Segunda Guerra Mundial foi o 

Tribunal de Tóquio, que foi reunido em 3 de maio de 1946, e encerrou suas atividades em 12 

de novembro de 1948. Tinha por objetivo julgar os líderes do Império do Japão por três tipos 

de crimes: “Classe A” (crimes contra a paz), “Classe B” (crimes de guerra) e “Classe C” (crimes 

contra a humanidade), cometidos durante a Segunda Guerra Mundial.15 

Nos anos 90, foi fomentada a criação dos Tribunais ad hoc16, os quais, uma vez 

instituídos temporariamente, foram estabelecidos a fim de julgar os possíveis responsáveis 

pelas atrocidades cometidas durante o conflito na antiga Iugoslávia e os assassinatos em massa 

em Ruanda, por exemplo. O Tribunal Penal Internacional para a antiga Iugoslávia (TPII) e o 

Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) foram criados pelo Conselho de Segurança 

da ONU.17 

É necessário destacar, ainda, que a criação dos Tribunais ad hoc é resultado da 

ausência, no plano internacional, de um mecanismo de julgamento efetivo contra os acusados 

de cometer crimes contra os direitos de humanos. Por conseguinte, fortaleceram a ideia de 

                                                 
13 UNIFESP. Direitos Humanos: a teoria. Disponível em: http://www.comfor.unifesp.br/wp-

content/docs/COMFOR/biblioteca_virtual/EDH/mod 1/Unidade1_EDH_VF.pdf. Acesso em 13 maio 2019. 
14 INFO ESCOLA. Julgamento de Nuremberg. Disponível em: 

https://www.infoescola.com/historia/julgamento-de-nuremberg/. Acesso em 14 maio 2019.  
15 CARDOSO, Elio. Tribunal Penal Internacional: conceitos, realidades e implicações para o Brasil. Brasília: 

FUNAG, 2012. 
16 Tribunais ad hoc foram criados nos julgamentos de Nuremberg, após a Segunda Guerra Mundial destinados a 

resolver causas penais iniciadas contra particulares para encarar os crimes internacionais mais graves, como o 

genocídio, os crimes de guerra e os crimes contra a humanidade.  
17 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Os tribunais internacionais e a realização da justiça. São Paulo: 

Renovar, 2015. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/3_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1946
https://pt.wikipedia.org/wiki/12_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/12_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Julgamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_do_Jap%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crime_de_guerra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://www.infoescola.com/historia/julgamento-de-nuremberg/
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criação de uma jurisdição internacional universal permanente, o que levou a concepção do 

Tribunal Penal Internacional.18 

Desse modo, o Estatuto do Tribunal Penal Internacional (TPI) foi aprovado em 17 de 

julho de 1998 na Conferência de Roma, e as 60 ratificações necessárias para a entrada em vigor 

do Estatuto foram alcançadas em abril de 2002. Nas palavras de Mazzuoli trata-se da primeira 

instituição global permanente de justiça penal internacional, com competência para processar e 

julgar os chamados crimes internacionais, entendendo-se como tais as violações das obrigações 

essenciais para a manutenção da paz e da segurança da sociedade internacional em seu 

conjunto.19 

 

2.2 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL  
Diante do anteriormente exposto, percebe-se que o objetivo do TPI é reprimir a prática 

de atos que lesam a dignidade humana. É válido pontuar sua independência enquanto órgão, 

detentor de personalidade jurídica de direito internacional própria e instituído por um tratado 

específico. Quando da sua criação, ficou determinado que por ter cunho penal, não deveria ter 

nenhum vínculo, a fim de preservar sua imparcialidade.20 

Apesar disso, possui um acordo de cooperação com a ONU, mantendo uma constante 

troca de informações. Como será visto mais adiante, possui estreita relação com o Conselho de 

Segurança quando por ele for aprovado que um caso seja julgado pelo TPI. Sua importância 

também é devido ao fato de ser a única corte penal internacional permanente, em decorrência 

de um longo processo de consolidação, que passou por tribunais ad hoc, a exemplo o de 

Nuremberg e Tóquio.21  

Isso posto, passa-se para a análise de algumas das principais características desse 

tribunal. Já em seu Artigo 1º, o Estatuto de Roma preconiza o princípio da complementaridade, 

o qual estabelece que o TPI só exercerá sua jurisdição quando os Estados parte deixarem de 

                                                 
18COMITÊ INTERNACIONAL DA CRUZ VERMELHA. Tribunais ad hoc. Disponível em: 

https://www.icrc.org/pt/doc/war-and-law/international-criminal-jurisdiction/ad-hoc-tribunals/overview-ad-hoc-

tribunals.htm. Acesso em 10 mar. 2019.  
19 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. O Tribunal Penal Internacional: Integração ao direito brasileiro e sua 

importância para a justiça penal internacional. In: Revista de Informação Legislativa, 2004, p. 24 - 41. 
20 SABOIA, Gilberto Vergne. A criação do Tribunal Penal Internacional. Disponível em: 

http://www.iccnow.org/documents/Vergne_Saboia.pdf. Acesso em 27 jan. 2019.  
21 CASTRO, Thamires Antunes e; SOARES, Flávia Salum Carneiro. A criação do Tribunal Penal 

Internacional e suas contribuições para a justiça penal internacional. Disponível em: 

http://publicadireito.com.br/artigos/?cod=bbde1be83f91966a. Acesso em 27 jan. 2019. 

https://www.icrc.org/pt/doc/war-and-law/international-criminal-jurisdiction/ad-hoc-tribunals/overview-ad-hoc-tribunals.htm
https://www.icrc.org/pt/doc/war-and-law/international-criminal-jurisdiction/ad-hoc-tribunals/overview-ad-hoc-tribunals.htm
http://www.iccnow.org/documents/Vergne_Saboia.pdf
http://publicadireito.com.br/artigos/?cod=bbde1be83f91966a
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investigar ou de aplicar os procedimentos judiciais em boa-fé. Assim, não poderá nele ser 

julgado um caso quando o Estado já o estiver fazendo.22 

Ou seja, é incentivado que os países exerçam sua própria jurisdição em relação aos 

crimes previstos no Estatuto, de forma que o TPI se abstenha em favor desse exercício. No 

entanto, apesar de ser um dever dessas nações, não é previsto que isso constitui uma obrigação, 

por isso a possibilidade de poder ser processado em um órgão independente, como o TPI, e não 

o nacional de cada país.23  

No entanto, existem exceções a esse princípio, de maneira que será permitido ao 

tribunal dar prosseguimento a um caso que já tenha sido conduzido a um Estado. Essas 

hipóteses estão previstas no Artigo 17, ipsis litteris: 

a) O caso for objeto de inquérito ou de procedimento criminal por parte de um Estado 

que tenha jurisdição sobre o mesmo, salvo se este não tiver vontade de levar a cabo o 

inquérito ou o procedimento ou, não tenha capacidade para o fazer; 
b) O caso tiver sido objeto de inquérito por um Estado com jurisdição sobre ele e tal 

Estado tenha decidido não dar seguimento ao procedimento criminal contra a pessoa 

em causa, a menos que esta decisão resulte do fato de esse Estado não ter vontade de 

proceder criminalmente ou da sua incapacidade real para o fazer; 
c) A pessoa em causa já tiver sido julgada pela conduta a que se refere a denúncia, e 

não puder ser julgada pelo Tribunal em virtude do disposto no parágrafo 3o do artigo 

20;24 
d) O caso não for suficientemente grave para justificar a ulterior intervenção do 

Tribunal.25 

 

Assim, o TPI poderá intervir e atuar quando restar comprovado que o Estado não 

estava disposto ou não detinha capacidade de julgar o caso. É importante lembrar que o Estatuto 

possui suas próprias definições para “falta de disposição” (Artigo 17), quais sejam: o processo 

foi iniciado ou a decisão em não processar o caso foram motivados para eximir a pessoa de sua 

responsabilidade penal; a tramitação teve um atraso injustificado e o processo não foi ou não 

está sendo conduzido de maneira imparcial e independente.26  

Esses mecanismos acima elencados pretender reduzir as tentativas de frustração da 

justiça, visto que alguns Estados podem fraudar os procedimentos com a finalidade de inocentar 

                                                 
22 SABOIA, Gilberto Vergne. A criação do Tribunal Penal Internacional. Disponível em: 

http://www.iccnow.org/documents/Vergne_Saboia.pdf. Acesso em 27 jan. 2019. 
23 POLITIZE. Tribunal Penal Internacional: o que é e como atua?. Disponível em: 

https://www.politize.com.br/tribunal-penal-internacional/. Acesso em 27 jan. 2019.  
24 Isso se justifica pelo fato de o Estado, após a investigação, decidir não julgar uma pessoa a fim de não a 

responsabilizar por seus atos.   
25 Quando a decisão do Estado for em razão da sua incapacidade de conduzir um caso.  
26 JANKOV, Fernanda Florentino Fernandez. O princípio da universalidade da jurisdição no direito 

internacional penal: mecanismo de implementação do Tribunal Penal Internacional. 2005. 312 f. Tese 

(Doutorado) – Curso de pós-graduação em Direito do Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do 

Paraná, Curitiba, 2005. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp008707.pdf. 

Acesso em 03 fev. 2019.  

http://www.iccnow.org/documents/Vergne_Saboia.pdf
https://www.politize.com.br/tribunal-penal-internacional/
http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp008707.pdf
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incontroversamente o réu. Nesse sentido, julgar novamente um cidadão que já foi réu em uma 

demanda fictícia de seu tribunal nacional, constitui uma exceção ao princípio do ne bis in 

idem27. Essa possibilidade está disposta no Artigo 20, permitindo que a pessoa responda pelo 

mesmo caso se o processo nesse tribunal.28 

a) Tenha tido por objetivo subtrair o acusado à sua responsabilidade criminal por 

crimes da competência do Tribunal; ou 
b) Não tenha sido conduzido de forma independente ou imparcial, em conformidade 

com as garantias de um processo equitativo reconhecidas pelo direito internacional, 

ou tenha sido conduzido de uma maneira que, no caso concreto, se revele incompatível 

com a intenção de submeter a pessoa à ação da justiça. 

 

Nessa toada, faz-se referência ao princípio da universalidade, no qual os Estados parte 

se colocam à disposição da jurisdição do Tribunal, não sendo possível que eles obstem à 

apreciação de determinados casos. Um dos motivos para isso é justamente o fato de o Estatuto 

vedar reservas, isto é, a declaração unilateral de um país não pode excluir ou modificar seus 

efeitos jurídicos.29  

Ainda se faz necessário abordar o princípio da responsabilidade penal individual, 

elencado no Artigo 25, o qual dispõe que o indivíduo responderá pessoalmente pelos seus atos, 

sem prejuízo de responsabilidade do Estado. Por fim, consoante o Artigo 29, os crimes do 

Estatuto, por serem altamente reprováveis, são imprescritíveis.30 31 

 

2.3 ESTRUTURA INTERNA E SUAS COMPETÊNCIAS  
Conforme os Artigos 34 a 43 do Estatuto, a composição e administração do Tribunal, 

é formada por quatro órgãos: a Presidência; as Seções, sendo uma de Questões Preliminares, 

uma de Julgamento em Primeira Instância e uma de Instrução; o Gabinete do Promotor e a 

Secretaria. Assinala-se que é composto por um total de 18 juízes, os quais são escolhidos pela 

Assembleia dos Estados partes e devem preencher os requisitos do Artigo 36.32  

                                                 
27 Significa que uma pessoa não pode ser julgada duas vezes pelo mesmo crime.  
28 TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL. Manual de Ratificação e Implementação do Estatuto de Roma. 

Disponível em: http://www.dhnet.org.br/dados/manuais/a_pdf/manual_tpi_roma.pdf. Acesso em 03 fev. 2019.  
29 PUREZA, José Manuel. Da cultura da impunidade à judicialização global: o Tribunal Penal Internacional. 

Revista Científica de Ciências Sociais, Coimbra, n. 60, p. 121-139, out. 2001. Disponível em: 

https://estudogeral.uc.pt/bitstream/10316/11621/1/Da%20Cultura%20da%20Impunidade%20a%20Judicializaca

o%20Global.pdf. Acesso em 03 fev. 2019.  
30 Representam os crimes em razão dos quais o agente pode ser processado, julgado ou ter a pena executada a 

qualquer tempo, enquanto não extinta a punibilidade por outra causa diversa da prescrição, como a morte do 

agente.  
31 TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL. Manual de Ratificação e Implementação do Estatuto de Roma. 

Disponível em: http://www.dhnet.org.br/dados/manuais/a_pdf/manual_tpi_roma.pdf. Acesso em 03 fev. 2019. 
32 Dentre os requisitos, podem ser citados a competência em matérias de direito penal, processual penal, direito 

internacional e ser fluente em pelo menos uma das línguas oficiais do Tribunal. (BRASIL. DECRETO Nº 4.388, 

DE 25 DE SETEMBRO DE 2002. Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, Brasília, DF, set 2002. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4388.htm. Acesso em 23 mar. 2019). 

http://www.dhnet.org.br/dados/manuais/a_pdf/manual_tpi_roma.pdf
https://estudogeral.uc.pt/bitstream/10316/11621/1/Da%20Cultura%20da%20Impunidade%20a%20Judicializacao%20Global.pdf
https://estudogeral.uc.pt/bitstream/10316/11621/1/Da%20Cultura%20da%20Impunidade%20a%20Judicializacao%20Global.pdf
http://www.dhnet.org.br/dados/manuais/a_pdf/manual_tpi_roma.pdf
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Inicialmente, pontua-se que o modelo adotado pelo Estatuto é o acusatório, o qual 

apresenta uma distinção de pessoas incumbidas das funções de acusar, defender e julgar, além 

de considerar o acusado como sujeito de direitos.33 Passa-se, então, para a análise mais 

detalhada dos órgãos que compõem o Tribunal a ser simulado.  

Quanto ao primeiro órgão, tem-se que a Presidência é responsável por administrar o 

Tribunal conforme as regras do Estatuto, atuando em conjunto com a Promotoria. Durante este 

exercício, é necessário que busquem uma sintonia a fim de atender os interesses mútuos. Ela é 

composta por um Presidente, um Primeiro Vice-Presidente e um Segundo Vice-Presidente, de 

forma que cada um será responsável por cada uma das Seções, segundo os preceitos do Artigo 

38.34  

Em relação ao segundo órgão, começa-se explicando a Seção de Questões 

Preliminares, a qual é incumbida de realizar o exame prévio do caso para a jurisdição do 

Tribunal, confirmando ou rejeitando o início de uma investigação, consoante o Artigo 57. Ela 

também é responsável por permitir a prisão preventiva do acusado, a qual poderá ser executada 

pelos Estados partes ou por terceiros, por meio da cooperação internacional. Para fins de 

simulação, ambos os casos serão considerados aprovados.35  

Por sua vez, a Seção de Julgamento, a qual irá ser simulada, possui suas funções 

descritas no Artigo 64. Um de seus principais objetivos é assegurar o acolhimento e uso das 

medidas necessárias para conduzir o julgamento de maneira justa e célere, em que ao final irá 

declarar o acusado culpado ou inocente. Por fim, a Seção de Apelação poderá ser acionada 

quando o condenado ou o Promotor considerem que a sentença possui vício ou erro.36  

Quanto ao órgão da Promotoria, tem-se que este será responsável pela persecução 

penal, atuando com métodos independentes e autônomos, ou seja, com autonomia funcional. 

No tocante ao quarto órgão, atribui-se à Secretaria a gerência das ocupações não judiciais, sendo 

conduzida pelo Secretário-geral, subordinado ao Presidente, haja vista o disposto no Artigo 43. 

                                                 
33 BRANDÃO, Renata Costa Silva. Tribunal Penal Internacional: uma nova realidade do Direito Penal 

Internacional para a garantia da segurança dos Direitos Humanos. 2006. 140 f. Dissertação (Mestrado) – Direito 

e Economia, Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro, 2005. Disponível em: 

http://dhnet.org.br/direitos/sip/tpi/a_pdf/brandao_tpi_nova_realidade_dp.pdf. Acesso em 09 fev. 2019. 
34 BRANDÃO, Renata Costa Silva. Tribunal Penal Internacional: uma nova realidade do Direito Penal 

Internacional para a garantia da segurança dos Direitos Humanos. 2006. 140 f. Dissertação (Mestrado) – Direito 

e Economia, Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro, 2005. Disponível em: 

http://dhnet.org.br/direitos/sip/tpi/a_pdf/brandao_tpi_nova_realidade_dp.pdf. Acesso em 09 fev. 2019.  
35 Idem, p. 71-73  
36 Idem, p.73-74.  

http://dhnet.org.br/direitos/sip/tpi/a_pdf/brandao_tpi_nova_realidade_dp.pdf
http://dhnet.org.br/direitos/sip/tpi/a_pdf/brandao_tpi_nova_realidade_dp.pdf


 

 
 

17 

A exemplo de suas funções desempenhadas, cita-se a administração das finanças, das transações 

e a comunicação com os Estados, Organizações Governamentais e Não-Governamentais.37  

Feitos os apontamentos iniciais acerca da estrutura interna, passa-se para a análise 

acerca da competência do Tribunal, a qual irá limitar a sua jurisdição. É necessário considerar 

que os Estados que desejarem processar os crimes previstos no Estatuto, devem certificar que 

sua legislação pátria outorga a possibilidade de exercer jurisdição sobre os indivíduos que 

cometerem crimes em seu território, assim como sobre seus nacionais que cometeram infrações 

em outros países.38  

Quanto à questão de competências, essas são separadas para cada uma das quatro  

modalidades encontradas, quais sejam: 1) competência ratione temporis, 2) competência 

ratione loci, 3) competência ratione personae e 4) competência ratione materiae. 

Por competência ratione temporis entende-se que o Tribunal só terá jurisdição para os 

crimes que forem cometidos após a entrada em vigor do Estatuto, para os países que aderiram 

desde o início. Para aqueles que aderirem posteriormente, a jurisdição só valerá após a entrada 

em vigor no Estado. Assim, o indivíduo não poderá ser acusado por um suposto crime cometido 

antes da entrada em vigor do Estatuto. As referidas hipóteses estão previstas no Artigo 11 (1) 

(2) e no Artigo 24 (1).39 

Já a competência ratione loci significa que, em regra, o Tribunal só terá jurisdição 

sobre os crimes praticados no território dos Estados partes, sem que seja levada em 

consideração a nacionalidade do acusado. O Artigo 12 (2) (a) e o Artigo 13 (a) e (c) preveem 

essas hipóteses. As especificidades dessa competência serão abordadas mais profundamente 

quando da análise do processo de admissibilidade.40  

A competência ratione personae é prevista no Artigo 1º e no Artigo 25 que somente 

as pessoas físicas poderão ser submetidas à jurisdição da Corte, não abarcando as Organizações 

Internacionais e os Estados. O Artigo 26, por sua vez, estabelece que somente poderão ser 

                                                 
37 BRANDÃO, Renata Costa Silva. Tribunal Penal Internacional: uma nova realidade do Direito Penal 

Internacional para a garantia da segurança dos Direitos Humanos. 2006. 140 f. Dissertação (Mestrado) – Direito 

e Economia, Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro, 2005. Disponível em: 

http://dhnet.org.br/direitos/sip/tpi/a_pdf/brandao_tpi_nova_realidade_dp.pdf. Acesso em 09 fev. 2019. 
38 TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL. Manual de Ratificação e Implementação do Estatuto de Roma. 

Disponível em: http://www.dhnet.org.br/dados/manuais/a_pdf/manual_tpi_roma.pdf. Acesso em 10 fev. 2019. 
39 FRANCIOTTI, Júlia Lins. Tribunal Penal Internacional: um estudo dos possíveis conflitos entre o estatuto 

de roma e o ordenamento jurírido constitucional brasileiro. 2013. 155 f. TCC (Graduação) – Curso de Graduação 

em Direito, Universidade do Sul de Santa Catarina, Florianópolis, 2013. Disponível em: 

https://www.riuni.unisul.br/bitstream/handle/12345/708/107379_Julia.pdf?sequence=1. Acesso em 10 fev. 2019. 
40 Idem, p. 33. 

http://dhnet.org.br/direitos/sip/tpi/a_pdf/brandao_tpi_nova_realidade_dp.pdf
http://www.dhnet.org.br/dados/manuais/a_pdf/manual_tpi_roma.pdf
https://www.riuni.unisul.br/bitstream/handle/12345/708/107379_Julia.pdf?sequence=1
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julgados aqueles maiores de 18 anos quando da prática do crime. A possibilidade de julgar um 

nacional de um Estado não parte será abordada na análise do processo de admissibilidade.41  

Competência ratione materiae é a competência material, a qual abrange quatro tipos 

de crimes (Artigo 5º), quais sejam o crime de genocídio (Artigo 6º), contra a humanidade 

(Artigo 7º), de guerra (Artigo 8º) e agressão. Este, apesar de não ter uma definição concreta, é 

entendido como a ilegalidade do uso da guerra como mecanismo de resolução dos conflitos. Os 

crimes de humanidade e de guerra serão pormenorizados mais adiante.42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 FRANCIOTTI, Júlia Lins. Tribunal Penal Internacional: um estudo dos possíveis conflitos entre o 

estatuto de roma e o ordenamento jurírido constitucional brasileiro. 2013. 155 f. TCC (Graduação) – Curso 

de Graduação em Direito, Universidade do Sul de Santa Catarina, Florianópolis, 2013. Disponível em: 

https://www.riuni.unisul.br/bitstream/handle/12345/708/107379_Julia.pdf?sequence=1. Acesso em 10 fev. 2019. 
42 Idem, p. 34-35 

https://www.riuni.unisul.br/bitstream/handle/12345/708/107379_Julia.pdf?sequence=1
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3 PROCESSO DE ADMISSIBILIDADE PERANTE O TPI  
Em continuidade ao que vinha sendo abordado, passa-se ao exame dos modos em que 

a jurisdição poderá ser exercida, isto é, como um processo pode ser submetido para a apreciação 

da Corte. Conforme segue a análise das três possibilidades da admissibilidade, previstas no 

Artigo 13 do Estatuto de Roma. 

A denúncia por um Estado parte será endereçada para ao Procurador, quando houver 

indícios do cometimento de algum dos crimes da competência material. Deverá ser solicitada a 

investigação, a fim de apurar se os envolvidos deverão ser julgados pela possível prática do 

crime. É dever do Estado fornecer informações relevantes e suficientes para que haja o devido 

desenrolar da averiguação dos fatos, consoante o disposto no Artigo 14.43 

Já na denúncia pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU), da forma 

similar ao item anterior, poderá ser encaminhado um caso com a suspeita de que algum crime 

da competência material foi cometido. Nesta hipótese, os membros permanentes do CSNU 

deverão atuar seguindo os preceitos estabelecidos no Capítulo VII da Carta da Organização44, 

o qual versa sobre “ação relativa a ameaças à paz, ruptura da paz e atos de agressão”. Essa 

previsão permite que o nacional de um Estado não parte possa ser julgado pelo Tribunal.45 

O Inquérito iniciado pelo Procurador, poderá ser desencadeado próprio motu, desde 

que possua como base informações fidedignas. Nesse sentido, é permitido que ele busque 

informações junto a outras Organizações, sejam Intergovernamentais ou Não Governamentais, 

bem como junto aos Estados. Caso conclua ser possível abrir o inquérito, deverá requerer 

autorização para o Juízo de Instrução, segundo o estabelecido no Artigo 15.46  

Importa explicitar que na hipótese da denúncia oferecida por um Estado parte e do 

inquérito iniciado pelo Procurador, o Tribunal só poderá exercer sua jurisdição sobre os 

indivíduos englobados no Artigo 1247, abaixo transcrito: 

(...) 2. Nos casos referidos nos parágrafos a) ou c) do artigo 13, o Tribunal poderá 

exercer a sua jurisdição se um ou mais Estados a seguir identificados forem Partes no 

                                                 
43 JANKOV, Fernanda Florentino Fernandez. O princípio da universalidade da jurisdição no direito 

internacional penal: mecanismo de implementação do Tribunal Penal Internacional. 2005. 312 f. Tese 

(Doutorado) – Curso de pós-graduação em Direito do Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do 

Paraná, Curitiba, 2005. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp008707.pdf. 

Acesso em 18 fev. 2019. 
44 ONU BRASIL. Carta das Nações Unidas. Disponível em: https://nacoesunidas.org/wp-

content/uploads/2017/11/A-Carta-das-Nações-Unidas.pdf. Acesso em 15 maio 2019.  
45JANKOV, op. cit., p. 243.  
46 Idem, p. 241.  
47 ESTEVES FILHO, José Pereira. Tribunal Penal Internacional. 2010. 145 f. TCC (Graduação) – Curso de 

Direito, Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis, Assis, 2010. Disponível em: 

https://cepein.femanet.com.br/BDigital/arqTccs/0611230252.pdf. Acesso em 20 fev. 2019.  

http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp008707.pdf
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2017/11/A-Carta-das-Nações-Unidas.pdf
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2017/11/A-Carta-das-Nações-Unidas.pdf
https://cepein.femanet.com.br/BDigital/arqTccs/0611230252.pdf
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presente Estatuto ou aceitarem a competência do Tribunal de acordo com o disposto 

no parágrafo 3º: 

a) Estado em cujo território tenha tido lugar a conduta em causa, ou, se o crime tiver 

sido cometido a bordo de um navio ou de uma aeronave, o Estado de matrícula do 

navio ou aeronave; 

b) Estado de que seja nacional a pessoa a quem é imputado um crime. 

3. Se a aceitação da competência do Tribunal por um Estado que não seja Parte no 

presente Estatuto for necessária nos termos do parágrafo 2°, pode o referido Estado, 

mediante declaração depositada junto do Secretário, consentir em que o Tribunal 

exerça a sua competência em relação ao crime em questão. O Estado que tiver aceito 

a competência do Tribunal colaborará com este, sem qualquer demora ou exceção, de 

acordo com o disposto no Capítulo IX. 

 

Nesse contexto, alguns países, a exemplo dos Estados Unidos, discordam da 

abrangência desse dispositivo, tendo em vista que os nacionais de um Estado não parte 

poderiam ser julgados pelos crimes perpetrados no território de um Estado parte. No entanto, o 

princípio da jurisdição territorial, aliado aos demais preceitos do Direito Internacional, consente 

que um tribunal internacional tenha competência em razão da pessoa, de forma que um Estado 

possa submeter um indivíduo, mediante permissão do tratado.48  

Os casos a serem simulados encaixam nas duas primeiras hipóteses. O de Dominic 

Ongwen foi enviado em 16 de dezembro de 2003, pelo então presidente da Uganda, Yomeri 

Museveni, abordando as ações do Exército da Resistência do Senhor no norte do país.  O 

Procurador do Tribunal oficialmente abriu as investigações em 29 de julho de 2004 e somente 

em outubro de 2005 as autoridades ugandesas confirmaram o mandado de prisão para 

Ongwen.49  

Por sua vez, o caso de Muamar Kadafi foi aprovado e indicado, por unanimidade, ao 

Tribunal pelo Conselho de Segurança da ONU em 26 de fevereiro de 2011. Desde 15 de 

fevereiro a situação na Líbia vinha se agravando, devido ao possível cometimento de crimes 

contra a humanidade.50 O Procurador, após analisar as informações, decidiu abrir a investigação 

em 03 de março do mesmo ano.51  

                                                 
48 SCHARF, Michael P. The icc’s jurisdiction over the nationals of non-party states: a critique of the u.s. 

Position. Faculty Publications, Cleveland, n. 1, v. 64, p. 67-117, 2001. Disponível em: 

https://scholarlycommons.law.case.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1256&context=faculty_publications. Acesso 

em 20 fev. 2019.   
49 TRIAL INTERNATIONAL. Dominic Ongwen. Disponível em: https://trialinternational.org/latest-

post/dominic-ongwen/. Acesso em 21 fev. 2019.  
50 ONU BR. TPI emite mandado de prisão contra Kadafi por crimes contra a humanidade. Disponível em: 

https://nacoesunidas.org/tpi-emite-mandado-de-prisao-contra-kadafi-por-crimes-contra-a-humanidade/. Acesso 

em 23 fev. 2019.  
51 EXTRA. Conselho de Segurança da ONU aprova julgamento de Muamar Kadafi no Tribunal Penal 

Internacional. Disponível em: https://extra.globo.com/noticias/mundo/conselho-de-seguranca-da-onu-aprova-

julgamento-de-muamar-kadafi-no-tribunal-penal-internacional-1161557.html. Acesso em 24 fev. 2019.  

https://scholarlycommons.law.case.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1256&context=faculty_publications
https://nacoesunidas.org/tpi-emite-mandado-de-prisao-contra-kadafi-por-crimes-contra-a-humanidade/
https://extra.globo.com/noticias/mundo/conselho-de-seguranca-da-onu-aprova-julgamento-de-muamar-kadafi-no-tribunal-penal-internacional-1161557.html
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Passa-se, então, para um breve exame das penas possíveis de serem aplicadas, as quais 

estão dispostas no Artigo 7752, a seguir transcrito  

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 110, o Tribunal pode impor à pessoa condenada 

por um dos crimes previstos no artigo 5º do presente Estatuto uma das seguintes penas: 

a) Pena de prisão por um número determinado de anos, até ao limite máximo de 30 

anos; ou 

b) Pena de prisão perpétua, se o elevado grau de ilicitude do fato e as condições 

pessoais do condenado o justificarem, 

2. Além da pena de prisão, o Tribunal poderá aplicar: 

a) Uma multa, de acordo com os critérios previstos no Regulamento Processual; 

b) A perda de produtos, bens e haveres provenientes, direta ou indiretamente, do 

crime, sem prejuízo dos direitos de terceiros que tenham agido de boa-fé. 

 

Na hipótese de a pena ser de prisão, é sugerido que os Estados certifiquem que pelo 

menos os seus nacionais sejam mantidos em instalações sobre as quais eles possuam jurisdição. 

Isso se justifica pelo fato de garantir que as condições da reclusão estejam em consonância com 

os direitos da pessoa estabelecidos no âmbito interno de cada país. De qualquer forma, após a 

aceitação pelo Estado designado para executar a sentença, a pena possuirá caráter vinculante.53  

Ainda é possível que após o cumprimento de um terço ou de 25 anos, no caso da prisão 

perpétua, que a pena seja reduzida, devendo se atentar para a colaboração do réu durante o 

julgamento. Por fim, acerca da discussão da prisão perpétua ferir as Constituições internas, foi 

encontrada a solução de que ela só seria aceita nos casos de extrema gravidade do delito, junto 

com a obrigatória revisão da sentença depois de vinte e cinco de cumprimento, quando poderá 

ou não ser reduzida.54  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 BRASIL. Decreto nº 4.388, de 25 de setembro de 2002. Promulga o Estatuto de Roma do Tribunal Penal 

Internacional. Diário Oficial da União, Brasília, 26 set. 2002. 
53 TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL. Manual de Ratificação e Implementação do Estatuto de Roma. 

Disponível em: http://www.dhnet.org.br/dados/manuais/a_pdf/manual_tpi_roma.pdf. Acesso em 01 mar. 2019. 
54 JANKOV, Fernanda Florentino Fernandez. O princípio da universalidade da jurisdição no direito 

internacional penal: mecanismo de implementação do Tribunal Penal Internacional. 2005. 312 f. Tese 

(Doutorado) – Curso de pós-graduação em Direito do Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do 

Paraná, Curitiba, 2005. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp008707.pdf. 

Acesso em 01 mar. 2019. 

http://www.dhnet.org.br/dados/manuais/a_pdf/manual_tpi_roma.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp008707.pdf
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4 CASO A: PROMOTORIA VS. DOMINIC ONGWEN  
O primeiro caso a ser simulado será o julgamento de Dominic Ongwen, um dos 

protagonistas do Exército de Resistência do Senhor (ERS), grupo rebelde responsável pela 

deflagração da guerra civil em Uganda, na década de 80, com implicações que alastram até os 

dias atuais. Raptado pelo movimento insurgente ainda criança, a experiência como soldado lhe 

permitiu uma rápida ascensão dentro dos ranques do ERS, onde, com menos de 30 anos, passou 

a comandar uma das unidades militares da organização. 55 

Sob seu comando, suas tropas teriam sido responsáveis por alguns dos ataques mais 

violentos da história da organização. Logo, tais ações representaram uma violação sistemática 

dos direitos humanos, sendo executadas, principalmente, no norte do país, onde os ataques da 

instituição em questão eram massivos. 56 

Sendo assim, no ano de 2003, O presidente, Yoweri Museveni, submeteu o caso 

perante a jurisdição do TPI. No ano seguinte, a promotoria do órgão instaurou oficialmente as 

investigações relacionadas ao caso, expedindo o seu mandado de prisão por consequência. 

Dessa forma, em 2015 ele acabou por ser capturado e confinado no centro de detenção do 

Tribunal, onde espera julgamento. 57 

Portanto, tal ocorrência se configura como uma excepcionalidade frente a competência 

do tribunal, visto que Ongwen será o primeiro réu na corte a ser julgado por um crime ao qual 

ele também fora vítima. Então, destaca-se a importância desse julgamento uma vez que o 

exército vem amedrontando a população ugandesa há mais de 18 anos e a jurisdição interna não 

consegue dar o amparo jurídico necessário.58 

 

4.1 CONTEXTO REGIONAL E HISTÓRICO  

Em 1987, iniciou-se em Uganda, mais especificamente na parte setentrional do país, 

localizado no leste africano, o conflito mais longo da história do continente, a chamada 

“Insurgência de Uganda”59. Anteriormente, no ano de 1986, o Movimento de Resistência 

                                                 
55INTERNACIONAL CRIMINAL COURT.  Situation in Uganda ICC-02/04. Disponível em: https://www.icc-

cpi.int/uganda. Acesso em 22 mar. 2019. 
56Idem.  
57ROSE, Cecily; SSEKANDI, FRANCIS M. A procura de justiça transnacional e os valores tradicionais 

africanos: um choque de civilizações – o caso de Uganda. Sur. Revista Internacional de Direitos Humanos, 

vol. 4, n. 7, São Paulo, 2007. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-

64452007000200005. Acesso em 2 mar. 2019.  
58 RANT, Nadia. Duress as a defence for former child soldiers? Dominic ongwen and the international 

criminal court. Disponível em: 

http://www.internationalcrimesdatabase.org/upload/documents/20161209T155029-

ICD%20Brief%20Nadia%20Grant%202.pdf. Acesso em 25 fev. 2019. 
59 Consiste nas guerrilhas de vários grupos insurgentes em Uganda, destacando principalmente o ERS. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-64452007000200005
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-64452007000200005


 

 
 

23 

Nacional (MRN), conduziu uma revolta60, com apoio popular, que colocou Yoweri Kaguta 

Museveni na chefia do Estado. Nesse contexto, o Movimento do Espírito Santo (MES), liderado 

pela médium espiritual de etnia acholi chamada Alice Auma Lakwena, inspirou o surgimento 

do Exército de Resistência do Senhor (ERS) liderado pouco tempo depois pelo suposto primo 

da líder espiritual, Joseph Kony.61 

O objetivo do ERS era derrubar o governo do presidente Yoweri Museveni para que 

fosse estabelecido um Estado teocrático baseado nos Dez Mandamentos, como também 

proteger os interesses do povo acholi. Assim, para cumprir seu objetivo, já que não contava 

com o apoio popular, o ERS atacava a população civil, com a premissa de que estava punindo 

pelo seu pecado, primordialmente o de não lhe fornecerem apoio.62 

Outra consequência dessa falta de engajamento popular era a dificuldade do ERS em 

aumentar suas tropas. Dessa maneira, o exército recorria ao ato de raptar e sequestrar crianças 

e jovens por volta dos 10 aos 15 anos e, por conseguinte, forçavam o seu engajamento no 

exército e a sua compactuação à ideologia. Estima-se que entre 60.000 e 100.000 crianças 

teriam sido sequestradas pelo grupo e que 2.5 milhões de civis foram deslocados como resultado 

de suas incursões.63  

O relatório do Conselho de Segurança das Nações Unidas conclui que o ERS violou 

sistematicamente os direitos humanos submetendo civis a execuções, ataques, tortura, 

tratamento cruel, desumano e degradante, sequestros, recrutamento forçado, violência sexual, 

escravidão, deslocamento, saques, padrões de vida precários, falta de acesso a cuidados de 

saúde, educação e trabalho, bem como a negação total da liberdade de consciência, pensamento 

e religião.64  

O grupo rebelde provocou diversos combates armados em diferentes níveis de 

intensidade, principalmente no norte de Uganda, e também em áreas vizinhas do próprio país65, 

sob o comando de Joseph Kony. Diante disso, em 16 de dezembro de 2003, o presidente Yoweri 

Museveni encaminhou o caso das ações ERS para o Tribunal Penal Internacional. Assim, em 

                                                 
60 Uganda estava sendo comandada pelo General Tito Okello. Ele tomou a capital do país, Kampala, e proclamou 

um governo militar. O MRN, entrou em Kampala e obrigou as forças de Okello a fugirem para o Sudão. 
61 REFWORLD. Report of the Secretary-General on the activities of the United Nations Regional Office 

for Central Africa and on the Lord’s Resistance Army-affected areas. Disponível em: 

https://www.refworld.org/docid/51b6d7524.html. Acesso em 21 mar. 2019.  
62INTERNACIONAL CRIMINAL COURT. Pre-trial Chamber II. Disponível em: https://www.icc-

cpi.int/CourtRecords/CR2016_02331.PDF. Acesso em 09 mar. 2019.  
63REFWORLD, op. cit., p. 68.  
64Idem, p. 68.   
65 Como no Sudão, Sudão do Sul, República Democrática do Congo e República Centro-Africana.  

https://www.refworld.org/docid/51b6d7524.html
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_02331.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_02331.PDF
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2004 as investigações foram iniciadas e em 2005 o TPI emitiu mandados de prisão para Joseph 

Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo, Rasaka Lukwiya e Dominic Ongwen. 66 

No ano seguinte, o ERS começou a se apresentar como um movimento politicamente 

motivado, com reclamações legítimas sobre a marginalização do norte e do leste de Uganda. 

Nessa linha, o líder do exército, Kony, apareceu, em maio desse mesmo ano, pela primeira vez, 

em um vídeo no qual discutia a paz e negava o envolvimento do Exército na perpetração de 

crimes de guerra.67 

Ainda em maio e junho de 2006, aconteceu uma série de encontros entre Kony e Riek 

Machar, o vice-presidente do Sudão meridional. O Movimento de Libertação Popular do Sudão 

(MLPS) assumiu o papel de mediador da paz porque seus líderes reconheceram que o ERS 

ameaçava o potencial de estabilidade e desenvolvimento também do seu país, o Sudão 

meridional.68 

Por fim, o governo de Uganda, por volta de julho, começou a negociar uma tentativa 

de paz com o ERS. Museveni ofereceu anistia a Kony caso ele se rendesse, mesmo após ter 

levado o caso ao TPI, todavia a proposta não foi aceita. Em 26 de agosto de 2006, entrou em 

vigência um cessar fogo e desde então ambos negociam questões de desarmamento, 

reconciliação, a desmobilização e a reintegração de ex-combatentes e a recuperação das zonas 

afetadas pela guerra, principalmente no norte de Uganda. O presidente prometeu que se um 

acordo de paz fosse firmado entre o governo e o exército, ele iria se esforçar para que o TPI 

retirasse as acusações. 69 

Em 2017, Uganda começou a retirar todo o seu contingente de 1.500 soldados da 

República Centro-Africana, terminando a guerra com o Exército de Resistência do Senhor. O 

exército nacional de Uganda resolveu retirar suas tropas, o que para muitos representou um 

retrocesso significativo na luta contra o ERS, haja vista acreditarem que uma lacuna na 

segurança também aconteceria. Embora reconhecendo a ameaça contínua do grupo militante 

                                                 
66INTERNACIONAL CRIMINAL COURT. Pre-trial Chamber II. Disponível em: https://www.icc-

cpi.int/CourtRecords/CR2016_02331.PDF. Acesso em 09 mar. 2019 
67 ROSE, Cecily; SSEKANDI, FRANCIS M. A procura de justiça transnacional e os valores tradicionais 

africanos: um choque de civilizações – o caso de Uganda. Sur. Revista Internacional de Direitos Humanos, 

vol. 4, n. 7, São Paulo, 2007. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-

64452007000200005. Acesso em 2 mar. 2019.  
68 Idem, p.6 
69 ONU BR. Norte de Uganda: principais passos para a paz em um conflito que começou há décadas. 

Disponível em:https://nacoesunidas.org/norte-de-uganda-principais-passos-para-a-paz-em-um-conflito-que-

comecou-ha-decadas/. Acesso em 26 fev. 2019. 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_02331.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_02331.PDF
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-64452007000200005
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-64452007000200005
https://nacoesunidas.org/norte-de-uganda-principais-passos-para-a-paz-em-um-conflito-que-comecou-ha-decadas/
https://nacoesunidas.org/norte-de-uganda-principais-passos-para-a-paz-em-um-conflito-que-comecou-ha-decadas/
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para a região, os estudiosos da comunidade internacional resolveram “garantir que não há vácuo 

de segurança” e disseram que a luta deve continuar “até que seja eliminada”.70 

 

4.2 DOS PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS DA TRAJETÓRIA DE DOMINIC ONGWEN  

Dentro desse cenário, uma das crianças sequestradas foi Dominic Ongwen. Acredita-

se que ele foi raptado quando estava caminhando para sua escola por volta dos 9 anos e meio.71 

Assim, Dominic cresceu dentro do ERS, onde passou boa parte da sua infância, juventude e 

toda sua vida adulta. Foi treinado para ser um “menino soldado”72 e para cometer diversos 

crimes que defendiam os interesses do ERS. 73 

Com o passar dos anos Dominic foi ascendendo rapidamente aos cargos do exército. 

Aos 18 anos ele se tornou Major e aos 20, Brigadeiro, uma vez que conseguiu conquistar a 

confiança do líder Joseph Kony, o que também está associado com seu desempenho 

operacional.74 Além disso, a sua reputação75 para os demais membros do exército era a de ser 

capaz de sair da mais sangrenta das batalhas, com poucas baixas entre seus soldados.76 

Em agosto de 2002, ele teria sido o comandante do batalhão Oka. Em setembro de 

2003, ele progrediu para o cargo de segundo no comando da brigada de Sinia e, em março de 

2004, tornou-se o comandante da brigada.77Ele tomou ações que visavam afirmar sua posição 

de comando, para também promover a manutenção de um sistema disciplinar, aumentar suas 

tropas, e consequentemente suas forças, com rapto de crianças e a distribuição de mulheres 

raptadas chamadas “esposas” aos seus subordinados.78 

                                                 
70 BADDORF, Zack. Uganda Ends Its Hunt for Joseph Kony Empty-Handed. Disponível em: 

https://www.nytimes.com/2017/04/20/world/africa/uganda-joseph-kony-lra.html. Acesso em 24 mar. 2019. 
71 INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Pre-trial Chamber II. Disponível em: https://www.icc-

cpi.int/CourtRecords/CR2016_02331.PDF. Acesso em 09 mar. 2019.  
72 Termo referente a menores que estão ativamente envolvidos em guerras e outros conflitos armados. Não apenas 

participando ativamente do conflito, mas sendo inserido ou atuando em alguma função dentro de um exército como 

sendo mensageiros, espiões, fazendo a comida ou servindo, por exemplo.  
73 GRANT, Nadia. Duress as a defence for former child soldiers? Dominic ongwen and the international 

criminal court. Disponível em: 

http://www.internationalcrimesdatabase.org/upload/documents/20161209T155029-

ICD%20Brief%20Nadia%20Grant%202.pdf. Acesso em 25 fev. 2019. 
74INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Pre-trial Chamber II. Disponível em: https://www.icc-

cpi.int/CourtRecords/CR2016_02331.PDF. Acesso em 09 mar. 2019.  
75CHOTHIA, Farouk. Profile: Dominic Ongwen of Uganda's LRA. Disponível em: 

https://www.bbc.com/news/world-africa-30709581. Acesso em:22 mar. 2019. 
76 TRIBUNAL INTERNACIONAL PENAL. Pre-trial Chamber IX, página 7. Disponível em https://www.icc-

cpi.int/CourtRecords/CR2016_03784.PDF Acesso em 09 mar. 2019 
77INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Pre-trial Chamber II. Disponível em: https://www.icc-

cpi.int/CourtRecords/CR2016_02331.PDF. Acesso em 09 mar. 2019.  
78 Idem, p. 27. 
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 Em 10 de outubro de 2003, no início da manhã, o ataque ocorreu em um campo de 

deslocados internos de Pajule (Pajule IDP camp). Aproximadamente 40 combatentes do ERS, 

armados com armas e facas, entraram no campo em grupos, atacando o quartel da Força de 

Defesa Popular de Uganda na LDU (Local Defence Unit), onde um confronto armado aconteceu 

com os cerca de 150 soldados, e outro imediatamente atacando as áreas civis, este liderado por 

Dominic Ongwen. 79 

Durante o curso do ataque, os combatentes do ERS dispararam contra residentes civis 

que tentaram fugir ou se recusaram a transportar itens pilhados, resultando na morte de civis, 

como também, de acordo com depoimentos, uma pessoa suspeita de trabalhar para o governo 

teria sido assassinada por um combatente do ERS. Após ter ouvido desse suposto envolvimento 

com o governo, o combatente teria fixado uma faca de baioneta em cima de uma arma e 

perfurado o civil.80 

Há vários relatos de vítimas civis, afirmando que os combatentes do ERS que atacaram 

o campo de deslocados de Pajule ameaçaram atirar ou matá-los. Até mesmo as crianças eram 

ameaçadas de morte e elas eram trancadas numa cabana para serem mortas. Por fim, Dominic 

Ongwen foi visto e ouvido ameaçar matar civis que se recusavam a se mover como ele 

instruía.81 

Por volta do dia 29 de abril de 2004, Dominic Ongwen, Joseph Kony, Okwonga Alero, 

líder da brigada de Sinia, e outros comandantes do ERS colocaram em prática um plano para 

atacar o Odek IDP Camp. O plano era atacar para roubar bens do campo e raptar civis (“plano 

comum da Odek”). A implementação do plano Odek foi efetuada por uma hierarquia 

organizada, composta por Joseph Kony como o líder do ERS, Ongwen como comandante 

operacional do ataque e comandante da brigada de Sinia, com outros comandantes transmitindo 

ordens aos subordinados que participaram do ataque a Odek.82 

 Há muitos relatos de sequestrados afirmando terem visto muitos civis mortos 

espalhados pelo campo, assassinados pelo ERS. No dia seguinte ao ataque, havia cadáveres em 

todos os lugares do campo, todos com ferimentos por tiros, pelo menos 61 civis foram 

                                                 
79 TRIBUNAL INTERNACIONAL PENAL. Pre-trial Chamber IX, página 8. Disponível em https://www.icc-

cpi.int/CourtRecords/CR2016_03784.PDF Acesso em 09 mar. 2019 
80 Idem, p. 9 
81 Idem, p. 10 
82INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Trial Chamber IX. Disponível em: https://www.icc-

cpi.int/CourtRecords/CR2016_03784.PDF. Acesso em 22 mar. 2019.  
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https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_03784.PDF
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assassinados no campo. Os mortos foram sepultados apressadamente perto do campo e ao longo 

do rio Odek, mas há também corpos espalhados no centro comercial.83 

Dominic Ongwen é supostamente responsável também por sete acusações de crimes 

cometidos em 20 de maio de 2004 no Acampamento Lukodi de IDP (deslocados internos) no 

Distrito de Gulu, Uganda,84 sendo três acusações de crimes contra a humanidade: assassinato, 

escravidão, atos desumanos por provocar ferimentos graves e sofrimento; e quatro acusações 

de crimes de guerra: assassinato, tratamento cruel de civis, intencionalmente direcionando um 

ataque contra uma população civil. 

Nessa data, aproximadamente às 18h, Dominic Ongwen e outros comandantes do ERS, 

colocaram em prática a estratégia para atacar os quartéis da Força de Defesa Popular de Uganda, 

roubar bens, atacar e raptar civis no campo de deslocados internos de Lukodi, no distrito de 

Gulu. Ongwen contribuiu para sua implementação planejando e organizando o ataque, 

selecionando e fornecendo combatentes. Os atacantes incluíram membros das brigadas de Sinia 

e Gilva, bem como o Altar de Controle. Estavam sob o comando e autoridade efetivos, ou 

controle e autoridade, de Dominic Ongwen. Ongwen nomeou os combatentes do exército Ocaka 

e Ojok Kampala para liderarem o ataque no solo.85 

No curso do ataque, combatentes do ERS mataram mais de 45 civis, incluindo pelo 

menos 12 crianças. Essas pessoas morreram como resultado de vários tiros ou facadas, pescoço 

quebrado, sendo queimadas dentro de suas casas, ou sendo espancadas até a morte. O 

assassinato de civis não se limitou ao próprio campo, o ERS continuou matando sequestrados, 

principalmente homens, depois que eles deixaram Lukodi. Eram vistos cadáveres de homens e 

mulheres raptados à distância do campo, que nunca foram recolhidos e enterrados.86 

Por volta de 8 de junho de 2004, à noite, Dominic Ongwen e outros comandantes do 

ERS colocaram em ação um plano comum (“Abok common plan”) para atacar o campo de 

deslocados de guerra de Abok, então situado no distrito de Apac. O plano era atacar o 

destacamento militar, roubar bens do campo, atacar e raptar civis. Ongwen contribuiu para a 

                                                 
83 INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Pre-trial Chamber II. Disponível em: https://www.icc-

cpi.int/CourtRecords/CR2016_02331.PDF. Acesso em 09 mar. 2019.  
84 INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Alleged crimes (non-exhaustive list). Disponível 

em:https://www.icc-cpi.int/uganda/ongwen/pages/alleged-crimes.aspx. Acesso em 25 fev. 2019.  
85 INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Trial Chamber IX. Disponível em: https://www.icc-

cpi.int/CourtRecords/CR2016_03784.PDF. Acesso em 22 mar. 2019. 
86 INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Pre-trial Chamber II. Disponível em: https://www.icc-

cpi.int/CourtRecords/CR2016_02331.PDF. Acesso em 09 mar. 2019. 
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implementação do plano comum da Abok, planejando e organizando o ataque e selecionando e 

fornecendo combatentes.87 

Em 2015, já indiciado, Dominic se entregou ao TPI e foi transferido para a custódia 

deste tribunal em 21 de janeiro de 2015. Atualmente, o processo está em andamento na Câmara 

de Julgamento, na qual ele será julgado, respondendo responde a 70 acusações de crimes de 

guerra e contra a humanidade em Uganda. Pontua-se que o Dominic nega ter cometido atos que 

incluiriam ataques à população civil, assassinatos e estupros88. 

 

4.3 DESENVOLVIMENTO JUDICIAL DO CASO  
No dia 16 de dezembro de 2003, o presidente ugandês Yoweri Musevini ofereceu 

denúncia das ações do Exército de Resistência do Senhor no norte da Uganda ao Procurador do 

Tribunal Penal Internacional89. Determinando que havia base razoável, o Procurador do TPI 

abriu oficialmente investigações relacionadas em 29 de julho de 200490.  

Em 08 de julho de 2005, a Câmara de Pré-julgamento II, do Tribunal Penal 

Internacional ordenou o seu primeiro mandado de prisão em face de Joseph Kony, Vincent Otti, 

Raska Lukwiya, Okot Odhiambo e Dominic Ongwen, solicitando ainda à República da Uganda 

que procurasse, detivesse e entregasse os indivíduos investigados ao tribunal.91   

Em 5 de janeiro de 2015, Ongwen foi capturado pelo grupo rebelde de Seleka, perto 

da cidade de Obo, na República Centro-Africana. Ele foi então entregue às forças dos EUA que 

cooperavam com as tropas da União Africana na área, e em seguida transferido para o centro 

de detenção do TPI em Haia, em 21 de janeiro de 2015. A sua primeira aparição perante o 

Tribunal ocorreu em 26 de janeiro de 2015.92  

Ademais, houve um marco importante no caso de Dominic Ongwen, em 06 de 

fevereiro de 2015, quando este foi separado do caso Promotoria vs. Joseph Kony, Vincent Otti, 

Okot Odhiambo e Dominic Ogwen. O objetivo era não atrasar o andamento do processo em 

                                                 
87 INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, op. cit., p. 17. 
88 INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. ICC Pre-Trial Chamber II confirms the charges against 

Dominic Ongwen and commits him to trial. Disponível em: https://www.icc-

cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1202. Acesso em 01 mar. 2019. 
89 INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Case Information Sheet. Disponível em: https://www.icc-

cpi.int/CaseInformationSheets/ongwenEng.pdf. Acesso em 01 mar. de 2019.  
90 TRIAL INTERNATIONAL. DOMINIC ONGWEN. Disponível em: https://trialinternational.org/latest-

post/dominic-ongwen/#section-2. Acesso em 01 mar. 2019. 
91 INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Question and Answers: Transfer of Dominic Ongwen to the ICC 

custody. Disponível em: https://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/ongwen-qa-20-01-2015-eng.pdf. 

Acesso em 01 mar. 2019.  
92  TRIAL INTERNATIONAL. DOMINIC ONGWEN. Disponível em: https://trialinternational.org/latest-

post/dominic-ongwen/#section-2. Acesso em 01 mar. 2019.  
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face de Dominic, tendo em vista que os demais acusados não haviam comparecido ou estavam 

detidos.93 

Inicialmente, o mandado de detenção emitido contra Ongwen o acusava por quatro 

acusações de crimes de guerra e três acusações de crimes contra a humanidade, referentes a sua 

suposta responsabilidade em ataques ocorridos em Uganda. Em 21 de dezembro de 2015, o 

Procurador alargou essa lista de crimes, passando a acusar Ongwen pela participação em  quatro 

ataques a campos de deslocados internos,  o que totalizou 70 acusações de crimes.94 

A Promotoria submeteu, também em 21 de dezembro de 2015, as acusações contra 

Dominic Ongwen, especificando tanto os fatos constantes da acusação com base nos quais o 

Procurador pretendia requerer o julgamento, como as provas elencadas pela Promotoria para 

fins de apresentação em audiência. A defesa, por sua vez, apresentou a lista de provas em 06 de 

janeiro de 2016 e foi autorizada pelo juiz a adicionar mais um item na semana seguinte. Em 18 

de janeiro de 2016, a defesa apresentou as suas observações anteriores à audiência sobre decisão 

confirmatória das acusações.95  

Conforme previsto no Artigo 61 do Estatuto de Roma, antes de ocorrer um julgamento 

perante o Tribunal Penal Internacional, deve ocorrer uma audiência para apreciação da 

acusação. Em suma, o propósito dessa audiência de pré-julgamento é assegurar que somente 

acusações suficientemente apoiadas por evidências e que sejam claras e adequadamente 

formuladas, factual e legalmente, sejam submetidas a uma Câmara de Julgamento.96 

Dessa forma, em 18 de janeiro de 2016, Joseph Akwenyu Manoba e Francisco Cox 

apresentaram também, em representação das vítimas, suas observações autorizadas pelo juiz 

em 27 de novembro de 2015. Essa equipe de advogados representa um primeiro grupo de 2.601 

vítimas participantes, as quais escolheram os seus representantes legais nos termos da Regra 

9097 do Tribunal. Paolina Massidda, do Gabinete do Conselho Público para as Vítimas, e Jane 

Adong, do Conselho de Campo da Uganda, representam um segundo grupo de 1.502 vítimas 

que não escolheram um advogado. 

                                                 
93 WOMEN’S INITIATIVE FOR GENDER JUSTICE. First ICC Trial in the Uganda Situation. Disponível 

em: https://www.4genderjustice.org/pub/First-ICC-Trial-in-Uganda-Situation-Statement.pdf. Acesso em 01 mar. 

2019. 
94 INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Case Information Sheet. Disponível em: https://www.icc-

cpi.int/CaseInformationSheets/ongwenEng.pdf. Acesso em 01 mar. de 2019.  
95 Id. Decision on the confirmation of charges against Dominic Ongwen. Disponível em: https://www.icc-

cpi.int/courtrecords/cr2016_02331.pdf. Acesso em 03 mar. 2019. 
96 Id. Decision on the confirmation of charges against Dominic Ongwen. Disponível em: https://www.icc-

cpi.int/courtrecords/cr2016_02331.pdf. Acesso em 03 mar. 2019.  
97 Id. Rules of Procedure and Evidence. Disponível em: https://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/legal-

texts/RulesProcedureEvidenceEng.pdf. Acesso em 06 mar. 2019.  
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A audiência para confirmação das alegações imputadas a Dominic Ongwen realizou-

se de 21 a 27 de janeiro de 2016. No dia 23, a Câmara de Pré-Julgamento II declarou como 

procedentes as alegações trazidas pela Promotoria, considerando terem sido reunidas provas 

suficientes para embasar substancialmente o caso, e remeteu Ongwen para o juízo de 

Julgamento em Primeira Instância.98  

A abertura do julgamento ocorreu no dia 06 de dezembro de 2016. Nessa ocasião, as 

acusações contra Dominic foram lidas e a Câmara de Julgamento IX, responsável pelo caso, 

considerou que o acusado compreendeu satisfatoriamente a natureza das alegações que lhes 

foram imputadas. O réu se declarou inocente e, em seguida, foram feitas as declarações orais 

de abertura da Promotoria e dos representantes das vítimas.99  

O julgamento foi retomado em 16 de janeiro de 2017, iniciando com a apresentação 

de provas pela Promotoria. Já concluída a exposição por esta parte, os representantes legais das 

vítimas100 também trouxeram sua contribuição probatória, por meio do arrolamento de 

testemunhas para depor perante juízo. Noutra ponta, as declarações orais de abertura da Defesa 

iniciaram em 18 de setembro de 2018 e sua apresentação de provas em 01 de outubro do mesmo 

ano.101  

 

4.4 ARTIGOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS 
Referente à situação evidenciada, nota-se uma suposta série de violações aos direitos 

resguardados pelo Estatuto de Roma. Começa-se destacando o Artigo 7º, o qual está relacionado 

aos crimes contra a humanidade. Esse dispositivo tipifica as condutas cometidas no quadro de 

um ataque, generalizado ou sistemático, contra qualquer população civil, havendo 

conhecimento desse ataque. O réu teria cometido os crimes de homicídio, tortura, escravidão, 

escravatura sexual, casamento forçado como ato desumano, estupro, perseguição e outros atos 

desumanos de caráter semelhante.102 

                                                 
98 INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Pre-Trial Chamber II confirms the charges against Dominic 

Ongwen and commits him to trial. Disponível em: https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1202. 

Acesso em 01 mar. 2019.  
99 INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Ongwen trial opens at International Court. Disponível em: 

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1262. Acesso em 03 mar. 2019.  
100 O direito de participar no processo demonstrando sua visão e preocupação, é garantido tanto às vítimas que 

tiveram livre escolha para nomeação de seus representantes legais, como para aquelas que são assistidas por um 

representante comum.  
101INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Ongwen Case. Disponível em: https://www.icc-

cpi.int/uganda/ongwen#icc-timeline. Acesso em 03 mar. 2019.  
102 INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Case Information Sheet. Disponível em: https://www.icc-

cpi.int/CaseInformationSheets/ongwenEng.pdf. Acesso em 01 mar. de 2019. 
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Os crimes contra a humanidade são delitos típicos de gravíssima violação aos direitos 

humanos, estando entre os crimes mais danosos aos interesses da comunidade internacional. O 

contexto exigido pelo Artigo 7º do Estatuto de Roma para que uma conduta seja tida como 

crime contra a humanidade é de que:  os atos sejam cometidos no quadro de um ataque, 

generalizado ou sistemático, contra qualquer população civil e de que esse ataque se dê de 

acordo com a política de um Estado ou de uma organização.103 

O ataque não necessita ser militar, podendo ser compreendido como uma conduta que 

envolva a prática múltipla de atos referidos no Artigo 7º, parágrafo 1o, do Estatuto contra uma 

população civil, em consonância ou prossecução de uma política do Estado ou da organização 

para cometimento de tais atos. Neste ínterim, a prática múltipla pode se caracterizar pelo 

exercício reiterado de uma mesma ação típica ou pela execução dos diferentes tipos previstos 

como crime contra a humanidade.104  

O último elemento dos crimes contra a humanidade extrai-se como o conhecimento do 

perpetrador de que sua conduta era parte ou pretendia que fosse parte de um ataque contra uma 

população civil. Todavia, não há exigência de que o perpetrador tenha conhecimento de todas 

as características de tal ataque ou dos detalhes precisos do plano ou da política do Estado ou 

organização.105  

Ademais, as condutas perpetradas por Dominic Ongwen ainda poderiam ser 

enquadradas nos crimes de guerra previstos pelo artigo 8º do Estatuto de Roma.106 O acusado 

supostamente teria praticado os crimes de ataque intencional à população civil, homicídio 

doloso, estupro, escravatura sexual, tortura, tratamentos cruéis, ultrajes contra a dignidade da 

pessoa, destruição ou apropriação de bens de forma injustificada, e, recrutar ou alistar menores 

de 15 anos nas forças armadas nacionais ou utilizá-los para participar ativamente nas 

hostilidades.107   

Os crimes de guerra foram definidos pelo Estatuto tomando como base as violações 

graves do direito internacional humanitário contidas na Convenção de Genebra de 1949, assim 

                                                 
103  WEICHERT, Marlon. Os crimes contra a humanidade em contextos democráticos: O padrão sistemático da 

violência no Brasil. Sur: Revista Internacional de Direitos Humanos, S.l., v. 14, n. 25, p.207-218, jan. 2017. 
104 MAYER, Marina; PRADO, Luiz Regis. Dogmática dos crimes de lesa-humanidade. Revista de Direito 

Constitucional e Internacional, São Paulo, v. 105, p.467-536, 2018. 
105 INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Elements of Crimes. 2011. Disponível em: https://www.icc-

cpi.int/nr/rdonlyres/336923d8-a6ad-40ec-ad7b-45bf9de73d56/0/elementsofcrimeseng.pdf. Acesso em 10 mar. 

2019. 
106 INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Pre-trial Chamber II. Disponível em: https://www.icc-

cpi.int/CourtRecords/CR2016_02331.PDF. Acesso em 09 mar. 2019.  
107 INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Case Information Sheet. Disponível em: https://www.icc-

cpi.int/CaseInformationSheets/ongwenEng.pdf. Acesso em 01 mar. de 2019. 
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almejando defender o direito dos Estados de manter a sua ordem interna, a soberania e a unidade 

do país. Os elementos dos crimes de guerra são que eles sejam cometidos em um contexto de 

guerra e que o crime com esse tenha relação. A principal diferença entre os crimes de guerra e 

os crimes contra a humanidade é a necessidade de existência de um conflito, tenha ele caráter 

internacional ou não.108  

Outrossim, os dois últimos elementos listados para cada crime deste gênero 

relacionam-se com o conhecimento do perpetrador acerca do conflito armado. Para ser 

imputado por um crime de guerra, não há exigência de que o perpetrador possua uma avaliação 

legal quanto à existência de um conflito armado ou que tenha conhecimento do caráter 

internacional ou não internacional do conflito. Há apenas um requisito para o conhecimento 

acerca das circunstâncias factuais de existência de um conflito armado: que a conduta do 

perpetrador tenha ocorrido “no contexto de” e “associado com” um conflito armado.109  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
108 MEDEIROS, Ana Rosa de Brito. Análise sobre os crimes tipificados no Estatuto de Roma e estudo sobre a 

ampliação da competência do Tribunal Penal Internacional com relação ao crime organizado transnacional. 

Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIV, n. 90, jul 2011. 
109 INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Elements of Crimes. Disponível em: https://www.icc-

cpi.int/nr/rdonlyres/336923d8-a6ad-40ec-ad7b-45bf9de73d56/0/elementsofcrimeseng.pdf. Acesso em 10 mar. 
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5 CASO B: PROMOTORIA VS. MUAMMAR AL-GADDAFI  
O segundo caso a ser simulado é o julgamento de Muammar Gaddafi, o filósofo, 

político e militar que assumiu o poder na Líbia em 1969 e manteve seu governo no país africano 

por mais de quarenta anos. Gaddafi sustentou um governo baseado em sua própria teoria 

filosófico-política, denominada Livro Verde, fundada na libertação dos povos oprimidos e na 

instauração do “Jamahiriya” (Estado das massas).110 

Contudo, seu governo implementou regras consideradas autoritárias, como a censura 

de ideias opostas ao sistema e a prática de tortura àqueles que discordavam do atual estado 

político do país.111 Em 2010, eclodiu uma série de protestos contra a crise econômica e a 

ausência de democracia nos países do Oriente Médio e norte da África. Tal conjunto de revoltas 

ficou conhecido como Primavera Árabe, a qual desencadeou uma sucessão de manifestações 

na Líbia.112 

Há relatos de que as Forças de Segurança de Gaddafi, desse modo, reprimiram 

severamente toda forma de manifestação contrária ao seu governo, resultando em vários 

ferimentos e mortes à população civil.113 Diante disso, o Conselho de Segurança da ONU 

solicitou ao Tribunal Penal Internacional investigações sobre os acontecimentos da Líbia, 

indicando que poderiam representar violações ao Estatuto de Roma e se enquadrar em crimes 

contra a humanidade.114 

A despeito de o caso ter sido admitido pela Corte Internacional supramencionada, o 

julgamento não chegou a ocorrer em razão da superveniência da morte de Muammar Gaddafi, 

em 2011. Nesse sentido, o julgamento simulado será fictício e ocorrerá em 2012 sob o 

imaginário de que o político não chegou a falecer, tentando representar, de forma verossímil, 

como teria sido o julgamento real de Muammar al-Gaddafi perante o Tribunal Penal 

Internacional.  

 

                                                 
110  ASSER, Martin. The Muammar Gaddafi Story. BBC. Disponível em: https://www.bbc.com/news/world-

africa-12688033. Acesso em 22 fev. 2019. 
111 INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Lybia. Disponível em: https://www.icc-cpi.int/libya. Acesso em 

22 fev. 2019. 
112 HISTORY. Arab Spring. Disponível em: https://www.history.com/topics/middle-east/arab-spring. Acesso 

em 12 abr. 2019. 
113 INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Lybia. Disponível em: https://www.icc-cpi.int/libya. Acesso em 

12 abr. 2019. 
114 UNITED STATES SECURITY COUNCIL. Resolution 1973. Disponível em: 
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5.1 CONTEXTO REGIONAL E HISTÓRICO  

Entre 1951 e 1969, a Líbia foi governada pelo rei e líder religioso Idris I, neto do 

fundador da Ordem Sufi Muçulmana de Senussi e da tribo Senussi. Quando assumiu o poder, a 

Líbia estava destruída pela Segunda Guerra Mundial, o que obrigou o monarca a formar 

alianças com o Ocidente, permitindo, inclusive, o estabelecimento de bases militares para o 

Reino Unido e os EUA em troca de recursos para o desenvolvimento do país. 115 

O país africano prosperou em razão da descoberta do petróleo em 1959. No entanto, 

nessa época, a saúde de Idris mostrou-se prejudicada e, por isso, o rei se afastou da política, 

deixando o seu sobrinho no governo. Em 1969, enquanto realizava um tratamento médico na 

Turquia, um grupo de soldados, liderado por Muammar al-Gaddafi, tomou o poder mediante 

um golpe militar sem derramamento de sangue.116 

Muammar Mohammed Abu Minyar al-Gaddafi nasceu em 19 de junho de 1942 no 

deserto perto de Sirte, na Líbia, em uma família que pertencia a uma pequena tribo de beduínos 

nômades.117 Durante toda sua juventude, admirou o líder egípcio e nacionalista árabe Gamal 

Abdel Nasser, participando de protestos anti-Israel durante a crise de Suez em 1956.118  

Em 1961, Gaddafi ingressou na Academia Militar da Líbia, localizada em Benghazi, 

na qual conheceu a maioria dos seus futuros companheiros de conspiração contra a monarquia 

Pró-ocidente que dominava a Líbia. Gaddafi passou meses recebendo treinamento militar na 

Grécia e no Reino Unido antes de retornar ao seu país.119 

No dia primeiro de setembro de 1969, Gaddafi organizou o golpe de estado que 

derrubou o governo do rei Idris I. Ele se deu o posto de coronel, pois alegava que não havia 

necessidade de obter um título grandioso e, desse modo, estabeleceu um sistema chamado 

“Jamahiriya” ou “estado das massas”, no qual, segundo ele, o poder é destinado a ser mantido 

por “comitês de povos”. 120 

O líder instaurou um governo baseado em sua própria teoria filosófico-política, 

exposta em seu famoso Livro Verde. A teoria visa resolver as contradições existentes no 

                                                 
115 WAWERU, Nduta. Idris, the forgotten Libyan king overthrown by Gaddafi. Disponível em: 
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2019. 
116 Idem.  
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africa-12688033. Acesso em 22 fev. 2019. 
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Acesso em 22 fev. 2019. 
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capitalismo e no comunismo, buscando, destarte, uma “terceira teoria universal”, intencionada 

a colocar o mundo em um caminho de revolução política, econômica e social, bem como a 

libertar os povos oprimidos. 121  

No entanto, o sistema imposto apresentava regras autoritárias, proibindo a existência 

de uma sistemática multipartidária e punindo, com prisão e tortura, quem discordava do regime 

instaurado e emanava críticas sobre o seu governo.122 Ademais, o governo controlava os setores 

de telecomunicação a fim de usá-los como aliados do governo, veiculando,  sobremaneira, 

propagandas nacionalistas.123 

Em que pese reservas de petróleo tenham sido descobertas na década de 1950 na Líbia, 

a extração era controlada por companhias petrolíferas estrangeiras, que definiam os preços de 

forma favorável aos seus consumidores nacionais e se beneficiavam de metade do lucro. Com 

isso, Gaddafi, ao assumir o poder, decidiu por derrubar a dominação estrangeira e ameaçou 

interromper a produção de petróleo se as companhias se recusassem a renegociar os 

contratos.124 

A estratégia do coronel foi exitosa e, assim sendo, a Líbia se tornou o primeiro país 

em desenvolvimento a garantir a parcela majoritária dos lucros da própria produção de petróleo. 

Depois, outras nações inspiraram-se no país e possibilitaram o boom petrolífero dos anos 70. 

125 

Gaddafi tentou divergir sua política daquela anteriormente instituída na Líbia. Em 

decorrência disso, buscou estabelecer-se como um iconoclasta antiocidental e expulsou as 

forças militares norte-americanas e britânicas existentes no país. Além disso, como campanha 

contra o imperialismo, demonstrou apoio a vários grupos militantes e movimentos de 

resistência, tais como o Exército Republicano Irlandês e a Organização de Libertação da 

Palestina.126 

Entre os anos 1970 e 1980, o coronel foi visto como um dos principais patrocinadores 

do terrorismo internacional. Em 1986, o presidente dos Estados Unidos da América, Ronald 

Reagan, chegou a chamar o governante líbio de “mad dog of the Middle East”, traduzido como 
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"cachorro louco do Oriente Médio". A situação tornou-se tensa quando, em 1986, um 

bombardeio a uma boate frequentada por soldados americanos em Berlim foi atribuído a 

agentes líbios, na qual dois soldados e uma mulher turca faleceram e dezenas de pessoas ficaram 

feridas.127 

Como retaliação, os EUA responderam ao suposto envolvimento da Líbia com ataques 

aéreos em Trípoli e Benghazi, causando danos extensos e um número desconhecido de mortes, 

incluindo da filha adotiva do coronel Gadaffi. Em 1988, o Reino Unido sofre um dos piores 

ataques terroristas vivenciados por ele: o bombardeio do voo 103 da Pan-Am sobre a cidade 

escocesa de Lockerbie, que ocasionou a morte de 270 pessoas.128 

Gaddafi recusou-se em entregar à jurisdição escocesa os dois líbios supostamente 

culpados pelo atentado. Como consequência, a Líbia submeteu-se a sanções da ONU por um 

período prolongado, que teve fim em 1999 com o julgamento dos suspeitos, sendo apenas um 

deles condenado.129 Em 2003, apesar de não ter se oposto à condenação de seu cidadão, a Líbia 

não admitiu que o Estado estava envolvido com os ataques.130 

Uma nova era iniciou em 2003, quando Muammar al-Gaddafi inaugurou uma 

reaproximação da Líbia com as potências ocidentais, sobretudo com os Estados Unidos. A 

resolução do caso Lockerbie, bem como a renúncia de Gaddafi ao programa secreto de armas 

químicas e nucleares, favoreceram o início dessa parceria. Nessa época, o governo de George 

W. Bush retirou as sanções ao país e Gaddafi chegou a receber líderes internacionais, como o 

primeiro-ministro Tony Blair, em sua tenda beduína, erguida em seu palácio. Ademais, Gaddafi 

foi recebido com honras em Paris em 2007 e em Roma em 2010 e, em fevereiro de 2009, foi 

eleito presidente da União Africana.131 

Nesse cenário, a revolução iniciada na Tunísia em 2010, conhecida como Revolução 

de Jasmim, que levou à derrubada do presidente Zine el-Abidine Ben Ali, serviu como 

inspiração para uma série de protestos pró-democracia que viriam a ocorrer em vários países 

no norte da África e do Oriente Médio, a denominada Primavera Árabe. Não demorou muito 

                                                 
127 ASSER, Martin. The Muammar Gaddafi Story. BBC. Disponível em: https://www.bbc.com/news/world-

africa-12688033. Acesso em 22 fev. 2019. 
128 Idem.  
129 Idem.  
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para, em 15 de fevereiro de 2011, eclodirem manifestações na Líbia que eventualmente 

evoluíram para uma grande revolta popular.132 

Dentro de uma semana, a revolta se difundiu por todo o país e atingiu, inclusive, a sua 

capital, Trípoli. O filho de Gaddafi, Seif al-Islam, ameaçou dar início a uma guerra civil no país 

ao se dirigir aos manifestantes na televisão nacional. No entanto, os protestos não cessaram. 

Populações de cidades inteiras mostravam-se indignadas, derrubavam pôsteres, destruíam 

prédios oficiais do governo e clamavam pela queda do regime.133 

Com a disseminação da revolta e, consequentemente, da ameaça ao seu governo, 

Gaddafi respondeu os manifestantes com uma dura repressão militar, que, segundo os relatórios 

da Human Rights Watch, acarretou pelo menos 233 mortes nos primeiros quatro dias de 

protestos. Relatos do uso de metralhadoras contra os manifestantes em Benghazi no dia 19 de 

fevereiro de 2011, que resultou em dezenas de mortos e feridos, levantaram sérias preocupações 

de que as autoridades estariam fazendo o uso injustificado e ilegal da força.134  No final de 

fevereiro do mesmo ano, os rebeldes haviam formado o chamado Conselho Nacional de 

Transição em Benghazi. 

Após testemunhas revelarem que forças pertencentes a Muammar Gaddafi atingiram 

centros de exportação de petróleo em Brega por dois dias seguidos, os rebeldes, armados com 

lança-foguetes, canhões e tanques antiaéreos, pediram ataques aéreos apoiados pela ONU. No 

entanto, as autoridades ocidentais apresentaram cautela quanto ao envolvimento militar, 

receosos de que a intervenção estrangeira poderia causar "outro Vietnã", conforme já havia 

alertado o ditador líbio.135 

A situação na Líbia provocou uma crise humanitária, pois, além do cenário violento 

vivenciado pelos civis líbios, os preços dos alimentos subiram, os medicamentos estavam 

escassos e o valor da moeda Líbia caiu drasticamente em relação ao dólar. Outrossim, dezenas 

de milhares de trabalhadores fugiram para as fronteiras da Tunísia em busca de segurança.136 
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Em 26 de fevereiro de 2011, o Conselho de Segurança da ONU, em decisão unânime, 

solicitou ao Prosecutor (Promotor) do Tribunal Penal Internacional investigações sobre os 

acontecimentos na Líbia. A descrição dos fatos alegava ataques generalizados e sistemáticos 

contra a população civil, que podem representar crimes contra a humanidade. O 

encaminhamento ao TPI demonstrou preocupação com a situação dos refugiados e com os 

relatos de escassez de suprimentos médicos. Além disso, frisou “a necessidade de respeitar as 

liberdades de reunião pacífica e de expressão, incluindo a liberdade dos meios de 

comunicação”. 137 

Em 27 de junho, o TPI emitiu mandados de prisão contra Gaddafi, seu filho Seif al-

Islam e o chefe de inteligência da Líbia, Abdullah Sanussi, por estarem sendo acusados de 

crimes contra a humanidade de morte e perseguição em decorrência dos ataques a civis em 

Trípoli, Benghazi, Misrata e outras cidades. Ademais, a Human Rights Watch documentou 

dezenas de detenções arbitrárias e desaparecimentos após o início dos protestos contra o 

governo. 138 

No dia 20 de outubro de 2011, Muammar Al-Gaddafi foi capturado e morto por forças 

rebeldes na Líbia, durante a chamada Batalha de Sirte139. Nela, as forças militares da 

organização insurgente “Conselho Nacional de Transição” (CNT) atacaram, na cidade de Sirte, 

as últimas guarnições leais ao regime de Al-Gaddafi. 140 

Dessa forma, enquanto tentava fugir em um comboio durante o conflito, a localização 

do ditador líbio foi interceptada e atacada, fato que culminou com o seu sequestro e subsequente 

morte. Várias fontes divergiram quanto ao desenrolar desses eventos, porém, um relatório 

expedido pela Organização das Nações Unidas (ONU) esclareceu como se deu tais fatos. 

Segundo a entidade, Gaddafi fora ferido por uma granada lançada por um dos seus próprios 

homens, que ricocheteou na parede e o atingiu, levando sua escolta a levantar uma bandeira 

branca como forma de rendição. 141  
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Ademais, é válido salientar a alta gama de vídeos e imagens, difundidos na internet e 

em telejornais, expondo, principalmente, o corpo do ex-ditador no campo de batalha; tal fato se 

configurou como um aspecto preponderante que trouxe bastante notoriedade para o caso. Por 

exemplo, um dos vídeos o mostrava ainda vivo e ensanguentado sendo conduzido enquanto 

vários indivíduos armados comemoravam.142 

Mister salientar o fato que, para fins de simulação, os eventos supracitados não serão 

considerados. No julgamento de Al-Gaddafi, o dia 20 de outubro de 2011 estará marcado como 

a data em que o ditador líbio, na cidade de Sirtre, fora capturado pelas forças rebeldes e, 

subsequentemente, entregue a jurisdição do TPI. No caso, a divergência fática estará 

concentrada, apenas, nos eventos transcorridos após a escolta do ex-chefe de estado levantar a 

bandeira branca como forma de rendição. Dessa forma, em vez de o considerar como morto 

após a sua captura, será definido que as forças do CNT garantiram a sua integridade física ao 

ponto de entregarem Gaddafi ao órgão judicial com vida.  

 

5.2 DESCRIÇÃO DOS FATOS  

 Para fins didáticos, a descrição dos fatos relacionados ao julgamento de Muammar al-

Gaddafi será dividida em conformidade com os crimes supostamente cometidos. Desse modo, 

em cada seção terciária constam os principais acontecimentos que podem corresponder a 

potenciais violações ao Estatuto de Roma.   

 

5.2.1 DOS FATOS RELACIONADOS AO SUPOSTO CRIME DE HOMICÍDIO 

Em Benghazi, no dia 16 de fevereiro de 2011, um número significativo de 

manifestantes reuniu-se na área de Birka e nas ruas de Al Fatah e Jamal Abdun Naser. As Forças 

de Segurança143 do governo atacou os cidadãos com balas e gás lacrimogêneo, o que resultou 

em três mortes registradas de civis. No dia seguinte, os policiais dirigiram-se à Ponte Juliyana 

munidos com metralhadoras e abriram fogo contra manifestantes desarmados, acarretando a 

morte de mais de 30 pessoas. No mesmo dia, em Benghazi, manifestantes também foram 

atacados pelas forças policiais e centenas de pessoas pararam em hospitais, incluindo civis de 

onze a doze anos.144 
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Em 18 de fevereiro, civis de idade entre 13 e 35 anos foram registrados mortos por 

tiros enquanto participavam do funeral dos assassinados do dia anterior. Além disso, mais tarde 

no mesmo dia, 35 corpos chegaram ao Al-Jalaa Hospital, quase todos mortos, dos quais a 

maioria apresentava feridas de balas na cabeça e no peito. Em 20 de fevereiro, pelo menos 60 

manifestantes foram mortos pelas forças da segurança nacional de Muammar Gaddafi. 145 

Ademais, acredita-se que, em Trípoli, no dia 17 de fevereiro de 2011, as forças de 

segurança dispararam metralhadoras contra manifestantes civis nas áreas de Gurji, Ghot al-

Sha'al e Fashloum e ocasionaram várias mortes. Em 18 de fevereiro, na área de Fashloum, os 

agentes do Estado assassinaram vários manifestantes líbios com arma de fogo e, no mesmo dia, 

na praça de Al-Qadisya, um helicóptero das forças armadas atiraram em manifestantes com 

metralhadoras. 146 

No dia 20 de fevereiro, forças da segurança dispararam contra um amontoado de 

manifestantes. Os civis estavam jogando pedras como protesto contra a prisão arbitrária e 

violenta de um grupo de meninas que erguiam cartazes e slogans indignadas com os 

acontecimentos dos últimos dias. Mais tarde, as forças também causaram a morte de 

aproximadamente 270 pessoas ao dirigir quatro veículos em direção a uma multidão de 

opositores do governo e atirar-lhes em uma curta distância. 147 

Em 25 de fevereiro, após a reza do meio-dia, um grande grupo de civis que se reuniram 

fora das mesquitas receberam tiros de snipers e metralhadoras. Reporta-se a morte de pelo 

menos 100 pessoas nesse evento. No mesmo dia, na Praça de Mydan al-Jaza'ir, ocorre um 

episódio parecido: carros da Segurança Nacional dirigem-se contra uma multidão que saía de 

um mosque e lançam fogo nos cidadãos. 148 

As testemunhas do acontecimento chamaram os agentes da força de assassinos e 

acabaram também sendo alvo de tiros. Ainda no mesmo dia, nas proximidades da Green Square, 

agentes estatais violentaram continuamente um grupo de manifestantes pacíficos mediante 

lançamento de gás lacrimogêneo e tiros de armas pesadas.149  

Por sua vez, em Misrata, no dia 19 de fevereiro de 2011, dois manifestantes foram 

mortos em um protesto a favor da paz na área do mosque Al-Sheikh, tendo um morrido 

                                                 
145 INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Lybia. Disponível em: https://www.icc-cpi.int/libya. Acesso em 

22 fev. 2019. 
146 Idem. 
147 INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Pre Trial Chamber I. Disponível em: https://www.icc-

cpi.int/libya. Acesso em 22 fev. 2019. 
148 Idem. 
149 Idem. 



 

 
 

41 

imediatamente e o outro cinco dias depois. Em 20 de fevereiro, alguns habitantes da cidade 

encontravam-se no funeral do falecido do dia anterior e foram alvos de tiros de armas antiaéreas 

e de lançamentos de bombas de gás lacrimogêneo.150 

 

5.2.2 DOS FATOS RELACIONADOS AO SUPOSTO CRIME DE PERSEGUIÇÃO 

Muammar Gaddafi organizou e controlou o aparato estatal da Líbia, o qual foi 

projetado para garantir a manutenção de seu regime mediante um sistema legal rígido, uma 

força de segurança violenta e um controle acentuado sobre a mídia. Desse modo, criaram-se 

leis para criminalizar qualquer propaganda contra o governo vigente e instauraram-se cortes 

especiais voltadas exclusivamente ao julgamento de casos de violações dessas normas. 151 

Em 15 de fevereiro de 2011, em Benghazi, a força nacional prendeu um advogado que 

organizava um protesto contra o governo. Os agentes acusaram-no de ter atuado em apoio às 

vítimas do massacre ocorrido na prisão de Abu Salim. Além dele, um jornalista e outros 

manifestantes que se opunham ao referido massacre foram presos em Benghazi, Misrata e 

Trípoli nos dias seguintes.152 

Outrossim, Saif Al-Islam Gaddafi também ordenou, no dia 15, a prisão de um autor 

líbio, Idriss Al-Mismari, o qual liderara uma manifestação naquele mesmo dia. Em 19 de 

fevereiro, em Misrata, o organizador de um protesto contra os episódios ocorridos em Benghazi 

foi preso. Ele foi liberto após assinar o compromisso de não protestar contra o governo de 

Muammar Gaddafi.153 

De acordo com registros, quando mantidos em custódia, os opositores do regime eram 

submetidos a tortura. O método de martírio mais frequente consistia em envolver as genitais 

em fios elétricos e, em seguida, ligar a eletricidade. Outra forma de tortura bastante utilizada, 

conhecida como Fallga, consistia em amarrar os pés do torturado em uma corda, de modo que 

o indivíduo ficasse de cabeça para baixo, e envolvê-lo em um fio elétrico. 154 

Em Zliten, foi publicada uma lista com nomes de possíveis antagonistas do regime de 

Muammar Gaddafi, dos quais muitos foram perseguidos, presos e torturados pelos agentes do 
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Estado. No entanto, alguns dissidentes do governo não foram encontrados pelas forças policiais, 

e esses passaram a sequestrar e, subsequentemente, torturar os membros da família dos 

opositores desaparecidos. 155 

Ademais, em 17 de fevereiro de 2011, manifestantes pacíficos e desarmados reuniram-

se próximo à Suprema Corte para demonstrar repúdio à prisão arbitrária de um organizador de 

um protesto contra o regime instaurado por Muammar al-Gaddafi. Eles foram violentamente 

atacados por munição lançada pelas forças do governo. Nos dias seguintes, foram reportados 

ataques similares contra opositores do coronel Gaddafi nas áreas de Benghazi, Trípoli, Misrata 

e arredores.156 

Em 20 de fevereiro de 2011, ocorreu um dos ataques mais violentos da década na 

cidade de Trípoli, quando multidões pacíficas foram alvos de tiros disparados pela Força de 

Segurança, causando mortes e ferimentos. Habitantes das redondezas alegam ter ouvido o 

barulho de tiros e testemunhado sujeitos dentro de um carro mirando nos manifestantes com 

uma arma AK47s. Mais tarde, no mesmo dia, vários manifestantes foram presos, incluindo os 

que estavam sob os cuidados do hospital.157 

O material apresentado pelo Promotor também alegou que, em 24 de fevereiro de 

2011, os policiais invadiram uma casa em Tripoli na qual encontraram uma lista de canais de 

televisão proibidos. Então, eles vendaram, agrediram, prenderam e torturaram, física e 

verbalmente, o morador. Os invasores ainda o obrigaram a assinar um documento que o 

comprometia a “não cometer mais atos de desordem civil”. Em consonância com os relatos, 

depois que a venda foi removida, o prisioneiro avistou mais 50 detidos na mesma sala, 

submetidos à mesma situação.158 

Entre 17 de fevereiro de 2011 a 25 de fevereiro de 2011, em torno da Green Square 

localizada em Tripoli, bem como em outras zonas, forças nacionais utilizaram metralhadoras 

para atirar aleatoriamente em multidões reunidas nesses locais. Nesse cenário, um indivíduo 
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procurava o cadáver de seu irmão, vítima dos ataques, quando foi abordado e forçado a assinar 

uma declaração alegando que o seu parente era um “rato” da oposição. 159 

Além desses ataques, as forças nacionais começaram a procurar por opositores do 

governo nos hospitais, retirando-os dos cuidados médicos e levando-os à prisão. Tal fato 

impeliu os cidadãos a pararem de procurar por tratamentos ambulatórios e hospitalares em 

decorrência do medo de serem perseguidos e presos pelos agentes do Estado. Ademais, em 

conformidade com os relatos, tratamentos e cuidados médicos eram negados aos dissidentes do 

regime.160 

 

5.3 ARTIGOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS  

No que diz respeito aos crimes supostamente perpetrados por Gaddafi, tem-se que ele 

teria cometido o crime contra a humanidade, elencado no Artigo 7º. Neste dispositivo estão os 

crimes mais graves da comunidade internacional como um todo, autorizando e implicando 

responsabilização criminal individual, e exigindo uma conduta que seja inadmissível nos 

termos gerais aplicáveis ao direito internacional, como reconhecido pelos principais sistemas 

jurídicos do mundo.161 

Os dois últimos elementos para cada crime contra a humanidade descrevem o contexto 

no qual a conduta estará consubstanciada. Esses elementos descrevem a necessidade da 

participação e do conhecimento sobre um eventual ataque generalizado ou sistemático contra 

uma população civil. No entanto, o último elemento não deve ser interpretado como a exigência 

de prova de que o perpetrador tinha conhecimento de todas as características do ataque ou os 

detalhes precisos do plano ou da política do Estado ou organização.162  

No caso de uma disseminação generalizada ou ataque sistemático contra uma 

população civil, a cláusula de intenção do último elemento indica que este elemento mental é 

satisfeito se o agressor pretende continuar tal ataque. 

Crimes contra a Humanidade 

1. Para os efeitos do presente Estatuto, entende-se por "crime contra a humanidade", 

qualquer um dos atos seguintes, quando cometido no quadro de um ataque, 

generalizado ou sistemático, contra qualquer população civil, havendo conhecimento 

desse ataque:163 
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O ataque contra uma população civil se entende como uma conduta que envolva a 

múltipla comissão dos atos referidos no Artigo 7º, Parágrafo 1º, do Estatuto contra qualquer 

população civil, em conformidade ou promoção de uma política do Estado ou da organização 

para cometer tal ataque. Os atos precisam não constituir um ataque militar. Entende-se que 

“política para cometer tal ataque”164 requer que o Estado ou organização promova ou encoraje 

ativamente tal ataque contra uma população civil.165 

 

5.4 DO MANDADO DE DETENÇÃO DESTINADO AO RÉU  

No dia 27 de junho de 2011, o TPI emitiu o Mandado de detenção contra Muammar 

Mohammed Abu Minyar Qadhafi.166 Para tanto, como o Estado da Líbia é uma nação não 

signatária do Estatuto de Roma, a submissão do caso à jurisdição da corte só foi possível a partir 

de uma denúncia formulada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) ao 

Procurador do Tribunal. Foi com a resolução 1970167, adotada por unanimidade em 26 de 

fevereiro de 2011, que o CSNU submeteu as circunstâncias que se alastravam no país ao TPI. 

Tal fato é previsto pelo Artigo 13, parágrafo b, do mesmo Estatuto, o qual define sobre quem a 

corte poderá exercer sua jurisdição. 

Assim, com a primeira denúncia, cabe ao Procurador, após analisar as informações 

acessíveis, definir quanto a abertura de um inquérito sobre o caso. É somente com a instauração 

desse processo investigativo que fica possibilitado ao Promotor entrar com um pedido para que 

o Juízo de Instrução168 emita um mandado de detenção contra o réu, caso assim considere 

necessário.169  

No âmbito do caso de Muammar al-Gaddafi, o requerimento, realizado pelo Promotor 

Dr. Luis Moreno‐Ocampo e intitulado “Prosecutor’s Application Pursuant to Article 58 as to 

                                                 
164 Uma política que tenha uma população civil como objeto do ataque seria implementada pelo Estado ou ação 

organizacional. Tal política pode, em circunstâncias excepcionais, ser implementada por uma falha deliberada para 

agir, que é conscientemente destinado a incentivar tal ataque. A existência de tal política não pode ser inferida 

unicamente da ausência de ação governamental ou organizacional. 
165 INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Elements of Crimes. Disponível em: https://www.icc-

cpi.int/nr/rdonlyres/336923d8-a6ad-40ec-ad7b-45bf9de73d56/0/elementsofcrimeseng.pdf. Acesso em 10 mar. 

2019. 
166 INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Mandado de detenção contra Muammar Mohammed Abu 

Minyar Qadhafi. Disponível em: https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2011_10921.PDF. Acesso em 08 

mar. 2019. 
167 ON, Chui Sai. Resolução n.º 197. Elaborada por Tam Chon Weng. Disponível em: 

https://bo.io.gov.mo/bo/ii/2011/21/aviso15.asp#1970. Acesso em 08 mar. 2019. 
168 Seção de instrução do Tribunal, composta por, pelo menos, seis juízes.  
169 INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Pre Trial Chamber I. Disponível em: https://www.icc-

cpi.int/libya. Acesso em 7 mar. 2019. 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2011_10921.PDF
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Muammar Mohammed Abu Minyar GADDAFI, Saif al‐Islam GADDAFI and Abdullah AL‐

SENUSSI” (“o Requerimento do Procurador”), foi submetido em 16 de maio de 2011. 170  

Dessa forma, como resposta ao “Requerimento do Procurador”, o Juízo de Instrução 

deu o seu parecer emitindo o Mandado de Detenção contra Muammar Al-Gaddafi. Nele, os 

magistrados adentram nas suas considerações para justificar o motivo de conceder tal decisão. 

Nesse sentido, o escrito afirma, com base nas suas análises, que, entre os dias 15 e, pelo menos, 

28 de fevereiro de 2011, as “Forças de Segurança da Líbia” haviam sido responsáveis por 

deferir ataques por todo o território da nação.171  

Quanto aos números de vítimas desses atos de violência, o documento aponta para a 

impossibilidade de se chegar a um número exato, em virtude de uma suposta campanha para 

ocultar as transgressões cometidas por essas forças durante o período supracitado. O fato 

incontestável, segundo o registro, é o assassinato, agressão e aprisionamento de centenas de 

civis por esse grupo estatal.172 

Dessa maneira, a suposta confirmação de um ataque sistemático e generalizado voltado 

para a parte da população civil vista como opositora ao regime de al-Gaddafi representa, como 

aponta o documento, uma violação ao nº 1 do Artigo 7 do Estatuto de Roma, como apontado 

no escrito. O registro ainda cita as cidades, principalmente, de Trípoli, Misrata e Benghazi, 

além das suas redondezas, como focos de atos desumanos perpetrados pelas Forças de 

Segurança, os quais privaram os cidadãos dos seus direitos fundamentais com base numa 

suposta oposição ao governo vigente.173  

Ademais, diante dos fatos apresentados, o manuscrito ainda coloca em evidência a 

posição de Muammar al-Gaddafi como o detentor do controle dos meios estatais da Líbia no 

período das transgressões, sendo ele o líder absoluto e incontestável. Logo, segundo o exposto 

pelos magistrados, o ex-líder seria o responsável por conceber e implementar, com a ajuda de 

pessoas do seu círculo íntimo, um plano para suprimir toda e qualquer ameaça ao seu regime. 

Al-Gaddafi, então, teria recorrido a sua autoridade para orquestrar uma política de estado 

                                                 
170INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Prosecutor’s Application Pursuant to Article 58 as to 

Muammar Mohammed Abu Minyar GADDAFI, Saif Al‐Islam GADDAFI and Abdullah AL‐SENUSSI. 

Disponível em: https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2011_06155.PDF. Acesso em 08 mar. 2019. 
171 INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Pre Trial Chamber I. Disponível em: https://www.icc-

cpi.int/libya. Acesso em 7 mar. 2019. 
172 INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Mandado de detenção contra Muammar Mohammed Abu 

Minyar Qadhafi. Disponível em: https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2011_10921.PDF. Acesso em 08 

mar. 2019. 
173 INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, op. cit.  

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2011_10921.PDF
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ancorada em ataques sistemáticos contra a população civil, em especial a aqueles contrários ao 

seu governo, como já exposto.174  

Os fatores atenuantes dessa conclusão, apresentados no documento, estão dispostos no 

excerto a seguir:  

CONSIDERANDO, além disso, que existem motivos suficientes para crer que 

Muammar Qadhafi (i) pretendia pôr em prática os elementos objetivos dos crimes 

alegados; (ii) sabia que sua conduta fazia parte de um ataque generalizado e 

sistemático contra a população civil em aplicação da política de Estado que 

implementou em coordenação com seu círculo íntimo, do qual fazia parte seu filho 

Saif al‐Islam Qadhafi, ataque este que visava os civis vistos como opositores políticos; 

(iii) tinha plena consciência do papel que desempenhava, em razão de seu lugar 

privilegiado na hierarquia do aparelho de Estado líbio e de seu poder de exercer um 

controle total sobre seus subordinados; e (iv) sabia e aceitava que a implementação 

do plano conduziria à realização de elementos objetivos dos crimes; 

 

Assim, os juízes da Câmara de Pré-Julgamento I do TPI entenderam que há motivos 

razoáveis para acreditar que, a partir de 15 de fevereiro de 2011, Al-Gaddafi, como um autor 

mediato, é responsável pela perpetuação dos crimes contra a humanidade de assassinato e 

perseguição, violando as alíneas a) e h) do nº 1 do Artigo 7 do Estatuto de Roma, como se 

exemplifica no trecho retirado do Mandado:  

CONSIDERANDO, por conseguinte, que existem motivos suficientes para crer que 

Muammar Qadhafi é penalmente responsável, no sentido definido pela alínea a) do nº 

3 do artigo 25 do Estatuto, enquanto coautor indireto, pelos crimes abaixo 

enumerados, crimes cometidos pelas Forças de Segurança, sob seu controle, em 

diversas localidades líbias e em particular em Benghazi, Misrata, Trípoli e cidades 

vizinhas, entre 15 e, pelo menos, 28 de fevereiro de 2011: 

i. homicídio, enquanto crime contra a humanidade definido pela alínea a) do nº 1 do 

artigo 7 do Estatuto; e 

ii. perseguição, enquanto crime contra a humanidade definido pela alínea h) do nº 1 

do artigo 7 do Estatuto; 

 

Por fim, se analisa as razões pelas quais o pedido de detenção do réu seria necessário. 

No caso de Al-Gaddafi, a Promotoria, em seu mandado de detenção175, as três justificativas 

possíveis para a sua restrição de liberdade se deram em consonância com o nº 1 do Artigo 58 

do Estatuto de Roma, tendo o Juízo de Instrução facultado em consonância com o que fora 

apresentado pela promotoria. Sendo assim, a detenção, conforme o documento, seria essencial 

devido aos seguintes fatores:  

A) Para garantir que o réu compareça no Tribunal; 

                                                 
174 INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Mandado de detenção contra Muammar Mohammed Abu 

Minyar Qadhafi. Disponível em: https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2011_10921.PDF. Acesso em 08 

mar. 2019. 
175 Idem.  

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2011_10921.PDF
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B) Para garantir que o réu não obstrua ou coloque em risco as provas necessárias 

para o inquérito, visto a possibilidade de dissimulação dos crimes cometidos pelas Forças de 

Segurança da Líbia; 

C) Para impedir que o réu continue a utilizar do seu poder e controle estatal para 

perpetuar os crimes da competência da Corte. 

 Portanto, com base nos motivos expostos, o Tribunal decidiu por emitir o mandado 

de detenção contra Muammar Al-Gaddafi.  

 

5.5 DA DECISÃO DE ENCERRAR O CASO CONTRA AL-GADDAFI  

Com a morte de Al-Gaddafi em outubro de 2011 e, diante da movimentação midiática 

e das confirmações públicas advindas de oficiais do alto escalão do Conselho Nacional de 

Transição quanto ao óbito; o TPI formalizou, em 27 de outubro de 2011, um pedido para que 

as autoridades líbias transmitissem o certificado de morte do ex-ditador. Tal requerimento fora 

atendido por meio de uma cópia enviada pelas autoridades e repassado para a corte em 

confidencialidade, através do documento “Transmission of Muammar Mohammed Abu Minyar 

Gaddafi's death certificate”.176 

Então, no dia 14 de novembro de 2011, como forma de continuidade, a Câmara 

realizou um pedido para que a Procuradoria do Tribunal adentrasse com as suas observações, 

no tocante, principalmente, a possível existência de alguma objeção em terminar os 

procedimentos envolvendo Al-Gaddafi. Como resposta, a parte afirmou que, como não havia 

mais dúvidas quanto ao falecimento do ex-ditador sírio, ficava evidente a necessidade de se 

finalizar os processos criminais envolvendo esse indivíduo.177  

Logo, a Promotoria entrou com o pedido para que se retirasse o mandado de detenção 

anteriormente emitido, como mostra o documento “Prosecution's Observations regarding the 

Transmission of Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafi's death certificate”.178  

Assim, na data de 22 de novembro de 2011, o Tribunal decidiu por encerrar o caso 

contra Muammar Al-Gaddafi. Para tanto, por meio do documento público “Decision to 

                                                 
176INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Transmission of Muammar Mohammed Abu Minyar 

Gaddafi's death certificate. Disponível em: https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2011_18700.PDF. 

Acesso em 09 mar. 2019. 
177 Idem.  
178INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Prosecution’s Observations regarding the “Transmission of 

Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafi’s death certificate” and Request to Withdraw the Warrant 

of Arrest. 2011. Disponível em: https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2011_18797.PDF. Acesso em 09 mar. 

2019. 
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Terminate the Case Against Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafi”179 , o juízo avaliador 

deixou claro que, para tomar tal decisão, levou em consideração as ponderações realizadas pelos 

órgãos internos do Tribunal, além de se atentar para com as definições prescritas no Estatuto de 

Roma, mais especificamente com o nº 1 do Artigo 25 e o nº 4 do Artigo 58.180  

O primeiro faz referência à competência do Tribunal de julgar pessoas físicas, 

enquanto o segundo expressa a questão da manutenção da validade do mandado de detenção 

até que haja uma decisão em contrário do mesmo. Esse último fato justifica a necessidade de 

se haver uma anulação expressa da delegação feita anteriormente em relação a Gaddafi.181  

Portanto, no decorrer do parecer, os magistrados se atentaram para o fato de que, como 

o objetivo de um processo criminal é o de atribuir a responsabilidade de um ato transgressor 

para um determinado indivíduo, estando ele falecido, tal propósito não poderia ser atingido. Já 

no âmbito formal, eles contemplaram a problemática referente a retirar o efeito de todos os 

documentos relevantes envolvidos no processo, vide a anulação do mandado de detenção do 

réu, assim como houve a preocupação de manter o sigilo dos documentos envolvidos no 

processo. Nesses termos, a corte definiu por encerrar o caso contra Muammar Al-Gaddafi.182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
179INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Decision to Terminate the Case Against Muammar 

Mohammed Abu Minyar Gaddafi. Disponível em: https://www.icc-

cpi.int/CourtRecords/CR2011_19969.PDF. Acesso em 09 mar. 2019. 
180 Idem.  
181 Idem.  
182 Idem.  
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 6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Ao simular o Tribunal Penal Internacional (TPI), as atuações desempenhadas pelos 

participantes do comitê serão as mais verossímeis, adaptando-se às condições da simulação: os 

juízes, bem como os promotores e advogados de defesa atuarão a fim de discutir acerca das 

supostas violações de direitos humanos, procurando criar um precedente a nível internacional 

sobre a temática. Os integrantes deverão desempenhar suas funções de acordo com a prática da 

própria corte, atuando em respeito ao seu Estatuto.  

Como já exposto no decorrer do presente texto, o Guia de Estudos caracteriza-se por 

ser uma apresentação do órgão jurisdicional e do caso a ser simulado, direcionando a pesquisa 

dos envolvidos com o comitê, que não devem se restringir a este – tendo a consciência que 

nenhuma referência ou menção ao Guia poderá ser feita durante a simulação, em respeito à 

verossimilhança da reprodução do momento histórico. O julgamento seguirá os moldes 

organizacionais próprios, estabelecidos no regulamento do Tribunal a ser disponibilizado 

posteriormente pela Diretoria deste comitê. Toda e qualquer comunicação dos integrantes 

deverá ocorrer através do contato direto com seus respectivos mentores.  

A partir da confirmação de participação no TPI, cada participante receberá instruções 

necessárias à sua atuação na simulação, de acordo com o papel no qual os mentores foram 

designados a exercer. Os mentores são diretores do próprio comitê, delegados de modo a 

auxiliar na construção das estratégias de litígio e nos demais esclarecimentos necessários para 

a preparação dos participantes.  

À mostra disso, espera-se que o Tribunal Penal Internacional impacte de forma 

positiva, todos os envolvidos com este comitê fenomenal, marcando a história da Simulação de 

Organizações Internacionais - SOI.  
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